2022 წლის ივნისის მდგომარეობის რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
ორგანიზაციების ბაზა (29051)
ინფორმაცია მოგვაწოდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა
სააგენტომ.
სახელწოდება

ს\ნ

N

1 405198717

ჰოუფ ჯორჯია

2 404894496

საქართველოს სანადირო მეძაღლეობის ფედერაცია

3

აჭარის გოჯუ-რიუ-ს ასოციაცია

4 400098461

ევროპელ დიპლომატთა ასოციაცია

5 223100249

საროს საკრედიტო კავშირი

6 419984066

სამეგრელო–ზემო სვანეთის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია

7 404406120

არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურს ცენტრი

8 420430849

რეგიონული რეფორმებისა და განვითარების ცენტრი

9 402074036

გლიოს ჯორჯია

10 236079907

სასწავლო ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვის და გაზიარების ასოციაცია ,,პრომეთე-ამირანი"

11 225062507

ქ ბაღდათის N 2 საშ სკოლის განვითარების ი. თავხელიძის სახ ფონდი.

12 212834290

დასავლეთ საქართველოს აღმოსავლური ორთაბრძოლების განვითარების კავშირი

13 415594627

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ პერევისას, შუქრუთის, კალაურის, სკინდურის, წინსოფელის,
ჭილოვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14 444959261

ჯანსაღი თაობა უკეთესი მომავლისთვის

15 404469678

ინჟინერი 2014

16 424067654

HORSE TOURS-GEORGIA-საცხენოსნო ტურები-საქართველო

17 438109832

სტრატეგიული და პოლიტიკური კვლევების ცენტრი

18 405490197

ბავშვთა უზრუნველყოფისა და დაცვის ფონდი "ახალი სხივები"

19 400134751

დათუაშვილების საგვარეულო კავშირი

20 400017888

საქველმოქმედო ფონდი 'ნამი'

21 404572994

საქველმოქმედო ფონდი მარიამ ფაუნდეიშენ

22 212708747

საერთაშორისო ასოციაცია ინტელექტთან არსებული კერძო სკოლა ინტელექტი

23 405172245

პროგრესული თაობა საქართველოსთვის

24 205286117

საქართველოს ვინდსერფინგის და კაიტსერფინგის ეროვნული ფედერაცია

25 205277421

ნარკოლოგთა პროფესიული ასოციაცია

26

ახალგაზრდები ახალი საქართველოსთვის

27 205279189

საქართველოს სქვოშის ეროვნული ფედერაცია

28 231251739

ასოციაცია თემი ვარდისუბანი

29 206347522

საქველმოქმედო ფონდი ერთსულოვნება

30 415107761

ლირა

31 430797541

საღრაშენი 2012

32 422990678

ჰუმანიტარული ინიციატივების და განვითარების ცენტრი

33 224072385

მე-6 სავტორო სკოლის მშობელთა და მოსწავლეთა ასოცი."სკა"

34 202193152

გაერთიანებული საქართველო 2002

35 412715879

საქართველოს ახალგაზრდული კლუბი

36 445415863

მცირე და საშუალო ბიზნესმენთა ასოციაცია

37 216344301

პენსიონერთა და უმუშევართა ურთიერთდახმარების კავშირი

38 205013509

ადამიანი და მოქალაქეობრივი ცნობიერება

39

კავშირი ეკონომისტი

40 205030189

როსტროპოვიჩ-ვიშნევსკაიას ფონდი საქართველოში ბავშვთა ჯანმრთელობისა და მომავლისათვის

41 405411585

ფუდ ბანკი

42 205247936
43 433104124

მართვის სტრატეგიული ინსტიტუტი
საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების აფენის, ჭაბუკიანის, ბაღდათის, ზემო
ნაშოვარის, ქვემო ნაშოვარის, გვიმრიანის, ფოდაანის, ონანაურის, დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

44 227745134

"ჟურნალისტთა იურისტთა ასოციაცია, ცენტრი "იმედი"

45 205273817

ქვითკირი-2009

46 200088369

ცხინვალის რეგიონის ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების კავშირი "იმედი ხვალის"

47 203835056

"შერიგება"არასამთავრობო საზოგადოებრივი მოძრაობა. კავშირი

48 416338760

თეატრი ერა

49 205284869

ქართულ-შოტლანდიური სახლი

50 406052701

სოლომნიშვილების საგვარეულო კავშირი

51 445470687

ფონდი დედაენა

52 239897947

საზოგადოება სენაკელი

53 202459785

დამოუკიდებელ აფთიაქთა ასოციაცია

54 205039073

საქართველოს დემოგრაფია და სოციალური მოწყობა

55 205278359

არტ & სოსაითი

56 204995130

"საქართველოს საერთაშორისო კავშირების ასოციაცია"

57 432385545

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება

58 401952758

ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

59 404401508

ფონდი პორტფოლიო - Portfolio foundation

60 406309597

ხიდი მომავალში

61

გადავარჩინოთ ერი

62 405164030

ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის ინტერპრეტაციებისა და ჰარმონიზაციის ცენტრი

63 412689693

ფონდი ატიკვა

64 417889208

მილენიუმ საქართველო

65 406102015

სპორტული კლუბი შევარდენი-2013

66 215110458

ასოციაცია საქართველო

67 412718590

რეგიონალური ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

68 200266014

ასოციაცია სათესლე კარტოფილის სამეცნიერო ლაბორატორია

69 204442969

საქართველოს ჰიგიენისტთა კავშირი

70 422717126

ფერმერთა ასოციაცია 'სამცხე' (FAS)

71 404905322

განათლების სამართლის ასოციაცია

72 204935516

საქ.თავისუფალი პროფკ.არქ.მხატ.დიზ. პროფკავშირი

73 404431753

სოციეტალური ობსერვატორია

74 404526802

ფონდი ჯიესეიჩი

75 435892884

საქართველოს მესტიის მუნიციპალიტეტის ეცერი-ფარი-ნაკრის ადმინისტრაციული ერთეულების
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

76 405036349

სააკაძის მოედანზე არსებული ბლოკი VI მშენებლობის ფონდი

77 202442730

ეროვნული სკრინინგ-ცენტრი

78 205005885

"ქალთა სამშვიდობა საბჭო"

79 404542358

ძიუდოს აღორძინების საერთაშორისო კავშირი

80 440389312

ქალები საქართველოს რეგიონებში

81 236050759

საქართველოს ჰუმანიტარული სერვისი ზმლ

82 202374572

მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა თბილისის პანთეონი

83 442732376

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ავრანლოს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

84 412748102

სოციალური საწარმო - გათბობა გაგრილების თანამედროვე ტექნოლოგიები

85 431167337

პოლონური ცენტრი კახეთში

86 437075148

ა(ა)იპ სამოქალაქო მოძრაობა გაიღვიძე

87 204483629

შემოქმედთა საერთაშორისო კავშირი ლაზარე 2005 სულიერი და კულტურული აღორძინების ცენტრი

88 404973365

საქართველოს ახალგაზრდა ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია

89 419622260

ტყიბულელ ქალთა გაძლიერების ქსელი

90 406266963

კარიერის დაგეგმვის ცენტრი

91 216397664

ბაზისი

92 404968175

საქართველო-რუსეთის სავაჭრო პალატა

93 204996941

შავი ზღვის რეგიონის ახალგაზრდული კავშირი

94 206346881

ერთობა 2009

95 234065828

ლენტეხის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

96 405364706

ფეიდეი სოლუშენს

97 404440431

საქართველოს საარბიტრაჟო ასოციაცია

98 415107734

ევროკლუბი - ფოთი

99 404569551

ინტერსექტორული პარტნიორობისა და სოციალური ინოვაციების ცენტრი

100 204460458

დამოუკიდებელი მედიის განვითარების კავშირი

101 204558139

უპატრონო მიცვალებულთა საქველმოქმედო ფონდი "წუთისოფლის მადლი"

102 400168689

საქართველოში საერთაშორისო ავტოდაზღვევა მწვანე ბარათის სისტემის დანერგვა განვითარების
კავშირი

103 412697746

ჩვენი არჩევანი

104 230094929

მშენებელი 2008 ზესტაფონი

105 233645614

არასამთავრობო ორგანიზაცია ლანჩხ. ქალთა კავშირი

106 433103606

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

107 433103633

კახეთის მორწმუნე მუსულმანთა კავშირი

108 242738711

თემის განვითარების კავშირი ბორჯი

109 204420867

ხარაგაულის ეკონომიკური განახლების საერთაშორისო ფონდი

110 220398219

ასოციაცია სათნოება +

111 404986404

არტარეა ტვ

112 405241876

მომავლის განვითარების ინსტიტუტი

113 202185009

პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირებიის ჩუღურეთის ტერიტორიული კომიტეტი

114 422934622

აქტიური ბავშვობა ყველა ბავშვს

115 445383665

ბათუმის ვეტერანთა და მოყვარულთა კლუბი ჩოგბურთი-პრემიუმი

116 425362671

შვაბური ბოლნისი

117 202218929

თავისუფლების ინსტიტუტი

118 405190555

იანგ ბოისი

119 215110500

ქ.ფოთის კრივის ასოციაცია

120 202199290

პროგრესი

121 216309661

მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება ხალხთა მეგობრობის საქართველოს ასოციაცია

122 404491279

საერთაშორისო საინვესტიციო საქველმოქმედო ფონდი

123 401987098

წმინდა გაბრიელ ქიქოძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

124 215590359

ქველმოქმედთა ასოციაცია ნეტარისი

125 415105228

განვითარების ინსტიტუტი

126 208185159

სპს ელგუჯა შაფაქიძე და კომპანია

127 412747997

შეზღუდული შესაძლებლობებისა და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარებისა და
რეაბილიტაციის ცენტრი ფონდი "ჯორჯია ჰუმანიტი"

128 400170319

საქართველოს ბიზნესის ინსტიტუტი

129 401971880

აგორა

130 401983500

ბრძოლა კიბოს წინააღმდეგ

131 405126821

კავკასიის ფერები

132 209470696

საქ. ჩერნობილელთა კავშირი (ასოციაცია)

133 421269790

ხელბურთის კლუბი შადრევანი

134 406245166

საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების ცენტრი საქმიანი ადამიანების ლაბორატორია

135 202283947

ახალგაზრდობა მშვიდობისა და განვითარებისათვის

136 406164154

ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაცია საქართველოში

137 404454069

გაეროს ქვეყნების ხანში შესულ სპორტის მოყვარულთა ორგანიზაცია

138 405407493

ქალთა სპორტული კლუბი აის ჯორჯია

139 231285551

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ
აკურის სამუსიკო სკოლა

140 434169570

განვითარებისა და განათლების ცენტრი

141 405103007

თბილისის ბილიარდის ფედერაცია

142 206201251

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ცივი"

143 405000074

ძლიერი ქალი

144 204558594

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საჯარო მოხელეთა ასოციაცია

145 404992727

სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდული პარლამენტი

146 406030968

ასურელთა საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია

147 400209207

უვადო მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვის ცენტრი

148 432545230

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ ქვემო გომის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

149 205140505

საქართველოს მომხმარებელთა ფერმერთა და მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

150 204559502

დემოკრატიის განვითარებისა და საზოგადოებრივი მონიტორინგის სააგენტო

151 406061201

მანჩხაშვილთა საგვარეულო კავშირი

152 405306208

საკურა

153 440388812

ახალგაზრდების ხმა–მომავლის ხმა

154 405515795

ედუ ლაბი ჯეორჯია

155 218032162

ასოციაცია ,,ჩიტაძე და კომპანია"

156 205272177

კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი

157 405242009

ჟოლო

158 406297804

ლაელაპსი

159

მცხეთის რაიონის ფეხბურთის ასოციაცია

160 416363214

ქართულ-ქუვეითური ბიზნეს საბჭო

161 400193928

დახმარების ცენტრი

162 404584259

საქართველოს დრაგონის ეროვნული ფედერაცია

163 401958066

კახიანების საგვარეულო კავშირი

164 436046404

საქართველოს აგრო-ტურიზმის რეგიონული ასოციაცია

165 205282521

გვახსოვდეს ჰიპოკრატე

166 406052417

ცაგარეიშვილთა საგვარეულო კავშირი

167 422936746

რაჭის ტურისტული ცენტრი

168 220414969

საქართველოს საპატრიარქო, ზუგდიდის წმიდა გიორგის სახელობის გიმნაზია

169 202242457

ქართულ გერმანული ურთიერთობების მხარდამჭერი საზოგადოება ანდამატი

170 223363937

ჯავახეთის სამოქალაქო ფორუმი

171 405449590

ქართული ხელოვნების პოპულარიზაციის, განვითარებისა და ინფორმაციის ცენტრი "იუნივერს არტ ოფ
ჯორჯია" "ჯეოაპდიკ"

172 416312065

ქვემო ქართლის ჩერლიდინგის რეგიონალური ფედერაცია

173 405012711

და იქმნა ნათელი

174 204411145

ქველმოქმედების განვითარების საერთაშორისო ფონდი

175 230870876

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "თეთრიწყაროს სახელოვნებო (ხალხური რეწვის)
სკოლა"

176 405297708

რუბიკონი - ახალი ეკონომიკური კურსი

177 422430765

ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა აბაშის კავშირი

178 402089912

საქართველოს მინი-ფეხბურთის კავშირი

179 226559211

ახალი სამგორი

180 200233540

ახალგაზრდა პოლიტ-ეკონომიური ასოციაცია

181 445596007

განათლების მონიტორინგის და კვლევის ცენტრი

182 405377685

ფრილეგი

183 202199815

ჟურნალისტური გამოძიების სახლი

184 235445489

სოფლის მეურნეობის და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის რ-ული გაერთიანება

185 402051532

საქართველოს კიკბოქსინგის ფედერაცია

186 204451798

უშიშროებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი ჯავშანი

187 404497086

მართლმადიდებელ მოძღვართა კავშირი

188 446977451

ქობულეთის შემდუღებელთა ასოციაცია

189 416368157

ოქსიგენი რუსთავი 2022

190 405248496

საქართველოს ევროპული პერსპექტივა

191 249271504

აფხ. ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა კავშირი

192 405255343

ფონდი დიოგენე

193 242575183

ცაგერის "ელექტროკავშირის" პროფკომიტეტი

194 406353146

წმინდა ელია თეზბიტელის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

195 228886649

დმანისის განათლების და მეცნიერების პროფკავშირი

196 204468520

მთის პრობლემათა მომაგვარებელი საზოგადოება

197 203845090

მერაბ კოსტავას სახელობის საქართველის საადგილმამულო მოსახლეობის განსახლებისა და დახმარების
ფონდი

198 202945634

საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამინის უფლებათა დაცვის კავშირი

199 402144531

ფონდი ბაგრატიონის 53

200 204500192

საქართველოს მედია-კლუბი

201 406363153

საქართველოს სქვოშის ფედერაცია

202 430797943

გარემოსდაცვითი რისკების მართვის ცენტრი

203

სრულიად საქართველოს საქველმოქმედო ასოციაცია მესხეთი

204 206293937

საქართველოს კორფ-ბოლის ფედერაცია

205 400268508

ქართული რძის ფედერაცია

206 416315669

ალტერნატიული განათლების აკადემია

207 405001714

ზოგადსაგანმანალებლო სკოლა ნიჭიერთა ათწლედი

208 205046270

საქართველოს ახალგაზრდული ასოციაცია

209 216453834

ააიპ "საქართველოს ინვალიდთა დახმარების კავშირი"

210 204421866

ერთიანობაკავშირი

211 204954371

ბავშვთა დახმარების და თანადგომის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

212 215599733

მწვანეთა მოძრაობის რ-ნული ორგანიზაცია

213 204995078

"საქ. ახალგაზრდობის ქრისტიანულ-დემოკრატიული ასოციაცია"

214 436038627

ფარმაცევტული საქმიანობის საექსპერტო ცენტრი

215 445403769

საქველმოქმედო ფონდი აჰისხა

216 445531844

ტაეკვონდოს კლუბი არტუს

217 204992428

"პასტერ-ტვორტ-ელიავას სახ.ფუნდამენტ. და გამოყ. მიკრობიოლოგ. და ბაქტერიოფაგიის განვითარების
ცენტრი"

218 204498613

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში დაღუპული მებრძოლების ხსოვნის
უკვდავყოფის საქველმოქმედო ფონდი ,,სანთელი''

219 405020631

საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა

220 430797630

ჯორჯიაშვილი 2012

221 216395595

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო

222 423099685

ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების დედათა და მამათა მონასტერი

223 404953537

ხვედელიძეთა საგვარეულო კავშირი

224 220383993

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი ცაიში 2006

225 202457199

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ინსტიტუტი

226 242731530

სათემო ორგანიზაცია საბა

227 405301383

აქთ ფორ თრანსფორმეიშნ-ის კაუკასუს ოფის

228 427739469

გურჯაანის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობელთა ასოციაცია

229 248048857

ქედლები

230 200207953

საქართველოს მებაღეთა ასოციაცია

231 400016923

ჰემანგიომა 2009

232 404905304

ქართული ხალხური სამედიცინო მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი (Foundation for the Protection of the
Georgian Medical Traditional Medical Heritage)

233 404630725

კლასიკური გიტარის განვითარების ფონდი

234 200266023

ხელოვნების სამხატვრო სკოლა აფხაზეთი №1

235 454412591

მილმედსი

236 419982996

ნიკოსია

237 405343864

ვიჟენ ზერო საქართველო

238 405370682

ინტელექტუალური თამაშების პორტალი

239 402003988

ცენტრ პოინტის და დექსუსის მიერ დაზარალებულთა ალიანსი

240 419620066

ძიუდოს სპორტული კლუბი ტყიბული

241 216381403

მოწყალების ექიმები III

242 401995089

სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი

243 405335748

მიუსაფარ ცხოველთა კლუბი

244 404551043

კლუბი 60+

245 205024436

ლაზარე

246 205002851

"სოციალური ადაპტაციის ცენტრი"

247 205178323

საერთაშორისო ასოციაცია "930"

248 404613307

ჩვენ ვართ საქართველო

249 435894980

ზემო სვანეთის განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

250 401965254

დევნილთა სოლიდარობა-ცხინვალი (ცხინვალის რეგიონი)

251 426537928

სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი ბივრიტი

252

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

253 401977946

საქართველოს ციტომეტრიის საზოგადოება

254 204970273

საერთაშორისო ასოციაცია "კავკაზუს ტურიზმ ონლაინ"

255 205175399

ფონდი საქართველოს ბაგრატიონთა ოჯახის საქველმოქმედო ორგანიზაცია

256 402015485

საქართველო-სომხეთის სავაჭრო და ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტო

257 405463555

საქართველოს საქმისმწარმოებელთა და არქივარიუსთა ასოციაცია

258 404517055

საქართველოს ფრენშაიზის ასოციაცია

259 400138775

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქველი

260 427718179

გურჯაანის მეფუტკრეთა გაერთიანება საბა

261 412728758

მხატვარ არსენ ფოჩხუას სახელობის სახლ-მუზეუმი

262 404894717

მცირე და საშუალო მეწარმეები სამართლიანობისა და ღირსებისათვის

263 223103237

ფერმერ მეფუტკრეთა კავშირი ,,ასპინძა"

264 224071787

არასამთავრობო საზოგადოება "იმედი"

265 404392590

რადარამი

266 426113332

მოლითი

267 405480796

საქართველოს კარატეს გულშემატკივართა კავშირი

268 443123237

სათემო კავშირი "ნარდევანი2021"

269 438108502

ადგილობრივი დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრი

270 404467572

სოსო ჩხაიძის სახელობის კინოფონდი

271 445563649

აჭარის ა/რ ნიჩბოსნობის რეგიონული ფედერაცია

272 235446077

კურზუ

273 204449677

ქართველ დემოკრატთა დასი-ერთიანი მართმადიდებელი საქართველოსათვის

274 204958607

ხანდაზმულთა სოც.-ფსიქოლ.დაცვის ცენტრი (ასოციაცია)

275 405085839

საუკუნის საუნჯე

276 443863801

საქართველო, შიდა ქართლი, ქალაქ ხაშურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

277 437066229

ანასეული 2016

278 220356022

სარკმელი

279 204422963

საქართველოს გოლფის ასოციაცია

280 402006477

ასტროლოგიურ ეზოთერული ცენტრი

281 400310383

საქართველოს წყლის ეკოსისტემის მკვლევარები

282 416302931

კინოსტუდია იბერია

283 404542303

ჩემი იდეა.ჯი

284 412695766

ემიგრაციის საერთაშორისო ცენტრი

285 406077579

საქართველოს რეფორმების ასოციაცია

286 202064130

დემოკრატიის ქსელი

287 205009621

მოძრაობა-იბერიულ-კავკასიური ცნობიერება - ადათი

288 205033925

სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის გამოცემებისა და ტრეინინგების ცენტრი

289 404480405

საერთაშორისო სტანდარტების კვლევითი ინსტიტუტი

290 200233238

გამოცდილ ინტელექტუალთა, პროფესიონალთა და ორგანიზატორთა კოალიცია "გიპოკი"

291 206224593

ჰუმანიტარული ასოციაცია ბადები

292 405279158

ანსამბლი ნადი

293 224070859

"სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო საარჩევნო შტაბის ფონდი"

294 240911215

ქარელის გამწვანება-კეთილმოწყობის რეგისტრირებული კავშირი

295 208216697

საქართველოს ტაეკვანდოს საერთაშორისო ასოციაცია

296 404509992

საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ორგანიზაცია

297 417894602

შიდა ქართლის რეგიონის,ქალთა 'ეროვნული' ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

298 206323076

ოლიმპი - ბავშვთა სპორტის განვითარების საზოგადოება

299 200008277

თბილისის №143 საბავშვო ბაგა-ბაღი

300 239402909

მარჩენალდაკარგულთა და ინვალიდთა ინტერესების დაცვის კავEირი "წმინდა ნინო"

301 204439063

გამომცემლობა ნათლისმცემელი

302 405173431

ქართველ პოლიციელთა ასოციაცია

303 402148582

ბიზნეს მედია კონტაქტი ბი ემ სი

304 419982914

სამეგრელოს ტურიზმის განვითარების ცენტრი

305 426114091

საქართველოს ყინულის ჰოკეის კლუბი მიმინო

306 404952967

210-ე მუხლი

307 428521968

საქართველოს კიკბოქსის აკადემია

308 205181051

ფონდი საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი

309 241496047

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო

310 225386686

არაკომერციული რეგისტრირებული სათემო კავშირი ერთობა

311 404480030

მსოფლიო ბავშვთა მეგობრობის ცენტრი მზის დროშა

312 404562451

სფეის ფარმს კვლევითი სააგენტო

313 415600503

ჰიდრავლიკის პროფესიონალთა და მოყვარულთა ასოციაცია

314 446757322

მუნიციპალური სერვისების განვითარების ცენტრი

315 419987027

დამოუკიდებელი მედია ცენტრი

316 404864928

გივი კარტოზიასა და ვახტანგ ბალავაძის საერთაშორისო ფონდი

317 412763451

საქართველოს საერთაშორისო ონლაინ ჭადრაკის აკადემია

318 244691507

ხობის N2 საჯარო სკოლის მშობელთა კულტურულ - საგანმანათლებლო კავშირი მომავალი თაობა

319 405456616

ელთიაი ჯგუფი

320 223103264

კავშირი ,,იმედი"

321 412717635

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის ,,მუხნარი-კახიანოურის'' დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

322 415093400

ფოთში განსახლებულ დევნილთა საზოგადოებრივი საბჭო

323 206223022

ცისფერი ცა

324 404496167

სოფლის მდგრადი განვითარების ცენტრი

325 430027286

ჯორჯიან ჰაკერს სოსიეითი GEORGIAN HAKERS SOCIETY (G.H.S)

326 202197924

ქართულ-უკრაინული კავშირი "კეთილდღეობა-დობრობუტი

327 205271365

თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი

328 205286563

პიერ ფ. ჰესლერის ხელოვნების ფონდი

329 440890449

ჩვენც დავბერდებით

330 204415882

ადამიანის უფლებათა დაცვის კავკასიის საერთაშორისო კავშირი

331 404445123

თამაზ კაკაბაძის სახელობის მხატვართა ხელშეწყობის კავშირი

332 220370621

რეგისტრირებული კავშირი აფხაზ-ქართველთა შერიგების საზოგადოება

333 204977775

"ასოციაცია სუფთა წყალი"

334 437375225

ქალების გაერთიანება ინკლუზიისთვის

335 402199955

პატრიოტების ფონდი

336 202945144

"საქართველოს გოჯუ-რიუ კარატე-დო"

337 405038757

საქართველოს კავშირგაბმულობის ვეტერანთა კავშირი

338 400193090

საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტი

339 402165580

ელექტრონული კომერციის ასოციაცია - იქომერსის ხმა

340 212798873

კავკასიის ხალხთა მეცნიერებათა აკადემია

341 206113338

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

342 204422464

წამლის ინფორმაციის ცენტრი

343 245529450

საქართველოს მეზღვაურთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

344 415595387

ჭიათურის თანამედროვე ხუთჭიდის და ტრიატლონის ფედერაცია

345 218021147

ასოციაცია ,,თემიდა"

346 202288336

ასოციაცია გოგონები და გენდერული განათლება

347 400321166

გურამ თავართქილაძის უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი - ს.კ. გთუნი

348 216395363

ვადო-რიუ კარატე დოს კლუბი შავი ავაზა

349 400272995

საქართველოს ევანგელური ალიანსი

350 401978240

ქოლოსის წმიდა გიორგის სახელობის ტაძრის აღდგენის ფონდი

351 206289265

ტურიზმის სფეროში თანაბარი შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი

352 404511337

საქართველოს საპატრიარქოს რადიო-ივერია

353 404982337

საგზაო მოძრაობისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ცენტრი

354 202365715

კერძო სახლების მესაკუთრეთა ასოციაცია მონოლითი

355 416299320

ჰერეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება ქურმუხელი

356 204985301

"მეტყევეთა საზოგადოება"

357 224072571

არასამთავრობო კავშირი "ივლიტა"

358 402154271

სტრატეგოსი

359 204466979

საქართველოს ვეტერან მეხანძრეტა კავშირი

360 436683545

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და დახმარების საერთაშორისო კავშირი სამოქალაქო საზოგადოებამშვიდობა და სოციალური ქარტია

361 216375385

ქვემო ქართლის ფეხბურთის ფედერაცია

362 404915017

ანდღულაძეთა საგვარეულო დარბაზი

363 405326053

ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის სასწავლო ცენტრი

364 406183222

თბილისის პანკრატიონის, გრეპლინგის და ბელთრესლინგის ფედერაცია

365 425054674

მშვიდობიანი საქართველო

366 215608313

ორთოპედიული პროფილის რეაბილიტაციისა და სასწავლო მეთოდური ცენტრი "ათლეტი"

367 243122410

ბეშთაშენი

368 406043758

მიგრანტთა უფლებათა დაცვისა და ინტეგრაციის ცენტრი

369 215611602

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

370 434174190

თბილისის სომხური თოჯინების თეატრი

371 400313068

თანამედროვე ხელოვნების პლატფორმა ურბანული თეატრი

372 405190840

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი სკ დანილენდი

373 206112801

მცირე და საშვალო ბიზნესის რეგიონალური განვითარების კავშირი

374 218071244

გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

375 439863658

აღმოსავლური ორთაბრძოლების კლუბი კამარა

376 227746687

კავშირი "ტყუპები"

377 204964841

პატიმართა რეაბილიტაციის და დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია "თავისუფლების მიღმა"

378 205037020

ჟურნალისტური გამოძიების ეროვნული სააგენტო

379 224092639

ახალციხის სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების ცენტრი

380 202947400

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ასოციაცია - თეატრალური სარდაფი

381 404861654

თბილისის ავტოკლუბი

382 205281274

ამაგდარი-საზოგადოება ყველა ასაკისათვის

383 441559378

მადლიანი კახეთი

384 448406261

მოსწავლე ახალგაზრდებზე დახმარების ასოციაცია

385 205007892

"ტერმინოლოგია და სამეცნიერო ენა"

386 212808586

სწავლების და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

387 204961844

"ახალი ქართული ფონდი"

388 405145132

ამერიკული მასლ ქარების ფედერაცია

389 445473880

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედარაცია

390 400179472

საქართველოს სავატეს ეროვნული ფედერაცია

391 212897524

ქალაქ ქუთაისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი

392 443868904

განათლებისა და მმართველობის აკადემია

393 445566414

ნიგალის ხეობის კავშირი

394 405375696

საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვეტერანთა ასოციაცია

395 404451678

თამარ გვერდწითელის საერთაშორისო ფონდი მუსიკა საზღვრებს გარეშე

396 206341699

უმწეოთა შემწეობა

397 406337441

საქართველოს ოფ-როუდერთა ასოციაცია

398 405427462

რეგი ბეის ჯორჯია

399 400271497

არასამთავრობო ორგანიზაცია იჰსან

400 205273700

მოძრაობა "სამეფო დარბაზი"

401 405088257

ფილოსოფიური საზოგადოება - მეფე დავით აღმაშენებელი

402 205283272

საქართველოს ფოლკლორული ხელოვნების ეროვნული ცენტრი

403 205235752

ქართული კულტურის შემოქმედთა საერთაშორისო ასოციაცია - ხელოვანთა ტროული "არილი"

404 425361235

თბილი სახლი ახალგაზრდებისთვის

405 204428093

ლაშარი. ფონდი

406 206333920

საქართველოს პენსიონერთა და ხანდაზმულთა თანადგომის კავშირი "მეგობრობა 777"

407 216354273

ა(ა)იპ ქ.რუსთავის მე-12 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

408 205156980

რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია - საქრძე

409 404476161

ბიზნესსაკონსულტაციო ქსელი - საქართველო (ბი-სი-ენ-ჯი)

410 205281746

ახალგაზრდები ახალგაზრდებისათვის

411 445514603

ეკოლაინი

412 243918427

შემწეობა +

413 405424651

საქართველოს კინოლოგიური კლუბი ფაუ ლენდი

414 422430480

აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

415 400279523

ერის კაცი ახალი თავისუფალი დემოკრატიული ძალა

416 412693857

ქუთაისის ბმვ-ს კლუბი

417 402172411

კავკასიის ანტიკორუფციული ქსელი

418 230067977

"სათემო კავშირი ბოსლევი"

419 419989855

ზუგდიდის განვითარების ცენტრი მამული

420 436254802

სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასპორტო სკოლა

421 442572315

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშეწყობისა და მოქალაქეთა
ჩართულობის ორგანიზების ცენტრი

422 439866156

საქართველოს, სამეგრელოს, ქალაქ სენაკის რკინიგზის სამხრეთ ნაწილის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

423 205015035

საქართველოს წყლების მეწარმეთა კავშირი

424 400317448

ეთნო ჯორჯია

425 442728700

საზოგადოებრივი მოძრაობა სამეგრელო-ერთიანი და ძლიერი საქართველოსათვის

426 406353271

მარკეტერთა ასოციაცია

427 406301620

კანანელი

428 402037586

ქლინფის ჯორჯია

429 405280761

საქართველოს აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიული
კავშირი

430 435431132

აბესალომ წოწონავას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

431 223102906

კავშირი 'ოშორა"

432 201945583

მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი

433 406244185

ველქომ ჩელენჯ

434 402209267

უკრაინაში ქართული ლეგიონის მხარდაჭერის ფონდი ინვიქტუს

435 445612025

საქართველოს საზოგადოებრივი მონიტორინგის ცენტრი

436 404384965

დავით სოსლანის საზოგადოება

437 445615488

ბათუმის სარაგბო კლუბი ,,გორგასლიანი'

438 235893716

საქართველოს რეგიონების განვითარების ხელშემწყობთა კავშირი

439 225384535

ქვემო ქართლის თემთა განვითარების საზ-ბა

440 204571212

ბურდულების საგვარეულო კავშირი

441 208172920

ქ. თბილისის 82-ე საშუალო სკოლის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი "რიტორი"

442 202944387

"ანტირადიაციული მოძრაობა"

443 240392491

სათემო საზოგადოება "კაი ყმა"

444 401981557

ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის

445 218044676

შიდა ქართლის ინფორმაციულ ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია ლადაგი

446 416330358

ცვლილებები უკეთესი მომავლისათვის

447 402092944

საქართველო-დაღესტანის მეგობრობის ცენტრი

448 426537385

საერთო კავკასიური სახლი

449 400185429

ფაციანთ ხევი

450 404390155

ჰეპა პლიუსი

451 209476164

საუბნო საზოგადოებრივო ასოციაცია "გლდანი"

452 400165780

შიდა ქართლის სოციალური მეწარმეობა

453 211389086

საქართველოს ბანკების, საფინანსო-საინვესტიციო და სადაზღვევო კომპანიების მუშაკთა პროფესიული
კავშირი

454 442728577

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია აია

455 412687739

სოციოლოგიური და პოლიტიკური კვლევების ცენტრი მერმისი

456 218032581

ასოციაცია არსი-2004

457 204420992

ქალი ცვალებად სამყაროშიკავშირი

458 416322964

მადლობა

459 233646409

ღრმაღელე

460 405392481

ალოპეციის სიძლიერე

461 400165940

თბილისის პროფესიონალ მკლავჭიდელთა ფედერაცია

462 434171086

მსოფლიოს იფაო-ს კონფედერაცია

463 205179867

კავშირი ფსიქო-სოციალური განვითარების ცენტრი - "გზა"

464 404950040

საქართველოს გადაუდებელი მედიცინის ექიმთა ასოციაცია

465 404466430

ხელობა და ხელოვნება

466 404474467

წავკისის ველის სამეზობლო

467 406264634

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მობილობის ცენტრი

468 205034185

საერთაშორისო ინიციატივა საქართველოს განვითარებისათვის

469 405077946

კვლევებისა და ჩართულობის ჯგუფი

470 415099066

საქართველოს, ქალაქ ფოთის, მე-7 კილომეტრის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

471 404508298

ხელოვან ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია

472 405199690

საქართველოს ყინულის ჰოკეის კლუბი ცეცხლოვანი ჯვაროსნები

473 424618051

ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ზაურ ლაზიშვილის სახელობის ხელოვნების
ინსტიტუტი

474 401980013

ოზურგეთის რაიონის ნაღობილევის წმინდა ბარბარეს ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

475 400200509

საქართველოს სპორტის ფსიქოლოგთა საერთაშორისო ასოციაცია

476 204977230

ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი

477 426111888

საქართველოს საპატრიარქოს წმ.სპირიდონ ტრიმიფუნტელის სახელობის სკოლა გიმნაზია

478 249265502

აფხაზეთის ქალთა ასოციაცია "საბინები"

479 205260778

პრენატალური (შობამდელი) აღზრდა

480 223361957

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა თესლის მწარმოებელ ფერმერთა ასოციაცია ჯავახეთი

481 406172298

არქეიდ

482 404593025

ჩაილდფანდ ინ ჯორჯია

483 206116736

საერთაშორისო ქართულ-უკრაინული ფონდი მეგობრობა

484 405273742

გაზაფხულის იმედი

485 404496292

საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო გალობის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი

486 404859845

მესათბურეობის განვითარების ასოციაცია

487 406089575

ინდიკატორი

488 404411953

სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი განვითარების ასოციაცია

489 205195242

მცირე და საშუალო ბიზნესის რეალითი კავშირი

490 430026919

ზესტაფონის კულტურისა და ხელოვნების საქველმოქმედო ფონდი

491 405465660

მშვიდობის აკადემია

492 243895095

ფერმერთა კავშირი ბიოფაგი

493 204443539

ქსნის ხეობა

494 205188526

საქართველოს ჯომარდობის ეროვნული ფედერაცია

495

ბეჩო

496 404378366

ფონდი არძა

497 238133747

შემოქმედთა და იურისტთა კავშირი ,,ვექილი XXI"

498 401950714

საქართველოს ქალთა ავტოსპორტის ფედერაცია

499 417875990

სათემო ორგანიზაცია ლამპარი

500 205083951

ქართულ-კავკასიური კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ფონდი

501 205003896

უშიშროებისა და სამართალდაცვის ბიურო

502 400261854

განათლების და სამართლის ცენტრი

503 400112365

კრეატიული განვითარების ცენტრი

504 200075685

კვშირი "ფსიქოლოგთა, პედაგოგთა და მშობელთა საერთაშორისო ცენტრი"

505

რეგისტრირებული სათემო კავშირი კახათი

506 446958668

არჩილ დუმბაძის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

507 404997544

ახალგაზრდობა სოციალური თანასწორობისთვის

508 202058067

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრალური ხელოვნების განვითარების ფონდი

509 239867220

ფოთის ეპარქიის სენაკის მართლმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი მეოხი

510 242574736

სათემო კავშირი ქვედა ცაგერი

511 202065629

საერთაშორისო საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ასოციაცია ბეთელი

512 404925845

ქ. თბილისის ფიგურული სრიალის ფედერაცია

513 232000312

სათემო კავშირი "თანადგომა"

514 206127528

საქართველოს ბებერი შევარდენების ასოციაცია

515 241581631

ყვარლის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

516 405063309

საერთაშორისო ფონდი ყოველთა სამეგრელო

517 223354180

"ჯავახეთი"

518 405476541

ინფორმაციის გაზიარების და ანალიზის ცენტრი“

519 404533812

ქალთა ფეხბურთის დახმარების საერთაშორისო ფონდი

520 428881338

დმანისის ვეტერინართა ასოციაცია

521 226152276

ჟურნალისტები ბორჯომის ხეობის გადასარჩენად

522 436035185

ფონდი მანუგეშებელი ღმრთისმშობელი

523 437061705

ასოციაცია ძალადობისაგან დაცვისა და სოციალური ცვლილებებისთვის

524 202248371

კავკასია პლიუსი

525 242262555

სათემო ორგანიზაცია ახალი მოძრაობა ჩხოროწყუ-2001

526 405208788

ა(ა)იპ კვლევებისა და ტრენინგების ცენტრი

527 205179162

კავშირი "სოციალურად დაუცველთა თანადგომის კავშირი"

528 240907532

კავშირი საქართველოს პენსიონერთა და სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარების კავშირი

529 245615963

ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

530 204448099

საქართველოს ქალაქების მერებისა და გამგებლების ასოციაცია

531

საბრძოლო ხელოვნებათა აჭარის საკოორდინაციო საბჭო

532 211373556

ქართული ჯარის თანადგომის საზოგადოება

533 412678847

საფეხბურთო კლუბ ტორპედო ქუთაისი-ის ქომაგთა კლუბი

534 400016273

ბედნიერება ბავშვებს

535 432539951

სათემო ორგანიზაცია ერთობა

536 405403406

სოციალური პასუხისმგებლობის კვლევების საერთაშორისო ინსტიტუტი

537 445410029

კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოება

538 202061552

ეკონომიკური გან-ბის კვლევისა და ფინანსური ექსპერტიზის საერთაშორისო ცენტრი

539 415111248

საქველმოქმედო ფონდი ნეოიბერია

540 420424892

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი ჩხორია-ზედაეწერის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

541 203867930

"სამედიცინო გენეტიკის კვლევის ცენტრი"კავშირი

542 415101990

ფონდი აჩუქე სიკეთე

543 400265976

საქართველოს ფაზლისა და სუდოკუს ფედერაცია

544 445443048

19 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნის საქველმოქმედო ფონდი - ამინ

545 202203418

საერთაშორისო მოძრაობა-სოლიდარიზმი-ახალი მსოფლიო წესრიგი

546 436032669

Tbilisi Photo Festival - თბილისის საერთაშორისო ფოტო ფესტივალი

547 237081493

საზოგადოებრივი გაერთიანება მშობელთა კავშირი

548 220416191

რეგიონალური განვითარების ცენტრი მეგრიონი

549 200273275

ფონდი წილოსანი

550 435894757

ზემო სვანეთის სათემო ორგანიზაცია

551 249264497

ლტოლვილთა და სოჩიალურად დაუცველი ფენის მომავლის კავშირი "კესჯი"

552 200100434

აღმოსავლეთ ევროპული მისია საქართველოში

553 406114878

არტსფერო

554 246956995

ქობულეთის რაიონის სოფელ კვირიკეს რეგისტრირებული სათემო კავშირი კვირიკე

555 204475255

კავშირი ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია

556 405172575

საქართველოს ულტრასონოგრაფიის ასოციაცია

557 220357753

რეგისტრირებული კავშირი პოლიციის თანადგომა და დახმარება

558 404535785

ქართულ-ესპანური ფონდი-მეტი განათლება ბავშვებს

559 425358622

რეგიონული კინოს ასოციაცია

560 230806223

საქ. პენსიონერტა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირის თ/წყაროს ს/კომიტეტი

561 402071976

ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა ცენტრი

562 205182826

ჯადოსნური ხმები

563 445615362

აშურა

564 405250598

საქართველოს რქოვანისა და ბროლის ქირურგთა საზოგადოება

565 206333617

რაგბის კლუბი ლელო

566 400141388

მოძრავი ფილარმონია

567 404434377

ფსიქო-სოციალური სერვისებისა და კვლევების ხელშეწყობის ასოციაცია

568 419986297

სათემო ფონდი ეგრისი

569 400184000

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, ავჭალის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

570 431175471

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ ფშაველის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

571 233645712

მამათის განვითარების სათემო კავშირი

572 437067442

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახვის და მშვიდობაურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

573 406232848

ხელოვნების იურიდიული დახმარების ცენტრი

574 204955735

რკინიგზის ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირი

575 237081698

საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლების დაცვის კავშირი

576 401963997

საქართველოს ანდროლოგთა ასოციაცია

577 204569804

თბილისის ბერძენთა გაერთიანებული კავშირი

578 406267560

საქველმოქმედო ფონდი ნეგპ საქართველო

579 225062419

ფერსათის აღორძინების კავშირი

580 212919680

ფრანგული კულტურის სახლი საქართველოში

581 434174859

საქართველოს ისლამური კვლევების ცენტრი

582 446978085

ერთობა სამართლიანობისთვის

583 406345940

გააღვიძე აქტივიზმი

584 436043773

საჭადრაკო კლუბი მცხეთა

585 444550148

საქართველოს, ხობის რ-ნის, სოფ. პირველი და მეორე გურიფულის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

586 249266672

საგარეჯოს ნინოწმინდის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენის კავშირი

587 404465618

საქართველოს სასტუმრო და სარესტორნო ფედერაცია

588 204953434

საქ.ფოტოხელოვნების და გამოყენებითი ფოტოგრაფიის ცენტრი"

589 206250224

,,ინტერკონექტი"

590 405042822

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი

591 234067005

ახალგაზრდობის ნაციონალური ქსელი

592 405069465

სახელმწიფო შესყიდვების ანალიტიკური ცენტრი

593 454411119

ფონდი ექსესი

594 405079944

ი-თი-სი

595 400085509

საფეხბურთო კლუბი ნაძალადევი

596 239865829

პროფესიულ ორგანიზაციათა რაიონული გაერთიანება

597 404887100

პანევროპული საქართველო

598 405325474

მარტოობის მიღმა

599 205275673

საქართველოს სიძველენი

600 202062212

ქართული ინფორმატიკულ-ლინგვისტური ცენტრი

601 228928300

ააიპ "დმანისის რაიონის ქალთა ინტერნაციონალური კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი"

602 435892857

საქართველოს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბეჩო-ცხუმარის ადმინისტრაციული ერთეულების
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

603 224090524

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის კომპლექსური
სასპორტო სკოლა

604 448051394

საქართველოს ხულოს რაიონის, ქვედა ვაშლოვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

605 448381288

ყურანის ქართულად თარგმნისა და ისლამის მეცნიერული კვლევის ცენტრი

606 406339494

პარაგლაიდერების კლუბი სვანეთი

607

საქართველოს მემედ აბაშიძის სახელობის სტიპენდიატთა კავშირი

608 404424422

მეცხოველე მკვლევართა და ფერმერთა კავშირი

609 229659376

ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

610 205273363

საქართველოს არქიტექტორთა და მშენებელთა საენციკლოპედიო-საგამომცემლო ფონდი

611 405465198

კავკასიის ველო ქსელი

612 202338372

ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი

613 242574745

სათემო კავშირი თაკვერი

614 404593962

თავისუფლების ქარხანა

615 404488327

საქველმოქმედო ფონდი ამაგდარი

616 230870705

ააიპ "ჯორჯიაშვილი 2009"

617 204862309

რერიხი სამყაროს დედა

618 405122424

ხელოსანთა საერთაშორისო კავშირი

619 402164377

საინფორმაციო სააგენტო "იქს-ნიუსი"

620 442732535

საქართველოს სამეგრელოს წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფახულანის სოფელ ჩქვალერის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

621 443860984

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გაზეთი ხაშურის მოამბე

622 416301889

პარტნიორობა ბავშვებისთვის

623 211403587

საქართველოს საქველმოქმედო კავშირი "ჩერითი"

624 404585515

საქართველოს ძალისმიერი სპორტის სახეობების ალიანსი

625 202941308

საქართველოს საოლქო საარჩევნო კომისია #7

626 404389559

ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაციის საქველმოქმედო ფონდი გზა მომავლისკენ

627 224073179

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური ასოციაცია ტოლერანტი

628 218081625

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზი

629 446953351

ოქროპირიძეთა საგვარეულო კავშირი

630 202945457

"სამეფო ხმები"

631 405093330

თბილისი ენრიჩინგ ივენთს

632 433106239

საქართველოს საპატრიარქოს ნეკრესის ეპარქიის განვითარებისა და განათლების ცენტრი

633 435895131

ევროკლუბი-მესტია

634 416297199

ქართველ მისიონერთა ჯგუფი ინტეგრალი

635 406085766

ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობის ფონდი

636 438107665

მზე სწორად მოეფინების

637 202453362

ჯი-ეფ-ემ ფილმბრიჯი

638 400099442

განათლებისა და ქველმოქმედების ფონდი მშვიდობა

639 205003039

ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი

640 212803849

შპს ქუთწყალკანალის პროფკომიტეტი

641 205010441

"ანტიკორუფციული საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი"

642 405146934

სოციალური განვითარების ფონდი

643 205004699

ახალგაზრდა შემოქმედთა განვითარების კავშირი კულტურკამპფი

644 405504912
645 416342728

ვანგარდი განვითარებისთვის

ქვემო ქართლის ამერიკული ფეხბურთის ფედერაცია

646 204543663

საქველმოქმედო ფონდი "ალიონი"

647 202383287

საერთაშორისო ასოციაცია - სამხრეთ კავკასიის საგანმანათლებლო ცენტრი

648 405361601

საქართველოს ტაქსის ფედერაცია

649

ქ.ზუგდიდის თანამედროვე და სამეჯლისო სპორტული ცეკვის ასოციაცია კოლხეთი

650 226530938

ააიპ ასოციაცია "კინოსოფელი ბროწეულა"

651 415594869

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ ხვაშითის, ზედა ჭალოვანის, ვაკევისა, კვახაჯელეთის, ვანის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

652 441484555

ყაზბეგის ეროვნული პარკის მეგობართა ასოციაცია

653 422934418

ხიდიკარის განვითარების ცენტრი

654 415080334

საქართველოს თურქ მეთევზეთა ასოციაცია

655 220382930

მაროში

656 404934906

ბავშვთა ცენტრი BLESSING

657 205031730

პარტნიორობა ადგილობრივი მმართველობის სრულყოფისათვის

658 404524207

საქართველოს სკეიდბორდის ეროვნული ფედერაცია

659 402197699

ძიუდოს სპორტული კლუბი ლეგიონი

660 203834388

"კომერსანტი"ასოციაცია ("ვაჭ.მომს.სფერ.და მცირე.საწ.დირექტ.კავშირი")

661 445479795

არტ-ალტერნატივა

662 417877667

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი შიდა ქართლი

663 405002884

ქალთა საერთაშორისო მოძრაობა თეთრი მანდილი

664 405011213

პანაგია-სრულიად საქართველოს მადლიერების ფონდი

665 216361005

საქართველოს საინფორმაციო კულტურული ცენტრი

666 405093820

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი ს.კ. თსუ

667 404947162

საქართველოს სერბული ორგანიზაცია

668 244562861

ოიკოსი

669 404927095

ფარვანა 2012

670 200087636

საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირი "ნიკე"

671 237079120

ინტელექტუალური კავშირი ერუდიტი

672 400129115

საქართველოს იმპლანტოლოგიის პროფესიულიგანვითარების ლიგა

673 404425706

შათირიშვილების საგვარეულო კავშირი

674 400240084

ქალაქ თბილისის №53 საბავშვო ბაგა-ბაღი

675 436683260

ნინოწმინდის ახალგაზრდული ცენტრი

676 233646793

სათემო კავშრი "სუფსა-ტაბანათი

677 438112515

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ ყანდაურას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

678 416353751

კანტის აკადემია

679 400326198

ოლიმპიური ცენტრი 2022

680 226553921

ფატიმეი ზაჰრა

681 205278420

რაგბის კლუბი ჩოხოსნები

682 202945581

"ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"

683 233108400

საც. უზრუნველყოფის და სოციალური დაზღვევის ერთიანი რ/ფონდი

684 209472444

ქ. თბილისის №100 საბავშვო ბაგა-ბაღი

685 202942879

თბი. დატვირთვა-გადმოტვ. მექანიზ. დისტანცი. პროფკომი

686 404612406

ფონდი შემოქმედებითი პლატფორმა სეკულუმი

687 426521891

ვაზიანის თემის გამგეობა

688 205014866

192-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

689 406269229

სამართლებრივი განვითარების მონიტორინგის ასოციაცია

690 412676572

საფეხბურთო კლუბი იმედი

691 420429012

მორდუ

692 437372371

სიყვარულით ბაბუსგან

693 205002389

საქართველოს თანამედროვე ხუთჭიდისა და ტრიატლონის ეროვნული ფედერაცია

694 406073813

ხაინდრავების საგვარეულო კავშირი

695 406251504

დგებუაძეების საგვარეულო კავშირი

696 204923725

ქ. თბილისის 114-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი

697 205000657

საქ. მდგრადი სოფლ მეურნ. და ბუნებრ.რესურსების ასოც.

698 405070863

პიროვნული განვითარების და ინოვაციური პროგრამების ტრენინგ ცენტრი

699 401979070

იბერონი

700 406149724

საქართველოს რადიაციული თერაპიის ტექნიკოსთა ასოციაცია

701 405134064

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილ დამსახურებულ
თანამშრომელთა მხარდაჭერის ფონდი

702 404443937

გაერთიანებული საფოსტო კავშირი

703 427739968

გურჯაანის დასუფთავების სამსახური

704 404949561

ხარარქაიკა

705 428883103

საქართველოს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ინფარი, საჯა, კიზილ-აჯლო, ბაღჩალარი,
ორმაშენი, დაგარახლოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

706 245444023

ახალგაზრდები სამოქალაქო საზოგადოებისათვის

707 405012515

საქართველოს ბე-ემ-ვე ე36-ის კლუბი

708 218028177

ასოციაცია ახალგაზრდობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის ბანკი

709 412717886

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის გამარჯვების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

710 405127241

საერთაშორისო ანტიტერორისტული კომიტეტი

711 204975875

"მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების კვლევის ცენტრი"

712 405233484

თოჯინური ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი

713 204447205

ადამიანისა და დედამიწის ევოლუციის მკვლევართა და ხელშემწყობთა საერთაშორისო ასოციაცია
სინათლის ერა

714 418471442

გორის ავტო კლუბი

715 405040058

ახალი მედიის ასოციაცია

716 233146798

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

717 445576270

საორსას რეგიონალური ასოციაცია

718 434065101

ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი

719 404574420

პროფესორ კრუკოვსკის სახელობის ქართულ-პოლონური ინტერდისციპლინარული კვლევების ცენტრი

720 227720099

გყრჯაანის ინტერნაციონალური ასოციაცია

721 227744652

"მრავალშვილიან, მარტოხელა დედათა,ღარიბ ბავშვთა და პენსიონერების" კავშირი

722 202218180

საპროტეზო ორთოპედიული რეაბილიტაციის ქართული ფონდი

723 437063981

მეწის იმედი

724 437976237

ღები 2011

725 415089139

საქართველოს ბმვ-ს კლუბი ფოთი

726 437374315

გურიის რეგიონის შავი ზღვისპირა სასტუმროების და დასასვენებელი სახლების ასოციაცია

727 204990885

სამართლის ჰარმონიზაციისა და კულტურული ინტეგრაციის ცენტრი"

728 401947514

პრაიდი

729 405073254

იმოქმედე მომავლისთვის

730 202064568

დიდუბის რ-ნის შრომის ვეტერანთა კავშირი

731 220415575

სრულიად საქართველოს მოძრაობა ხსოვნა

732 401978302

კავკასიის განვითარების ფონდი

733 219630111

საზოგადოებრივი ინიციატივების კავშირი თემიდა

734 400141084

ავიატორი

735 229318903

ჩორეხი

736 204477271

ასოციაცია მომავალი თაობა 1

737 433108442

საქართველოს ჭაჭის ასოციაცია

738 226552557

ლაითი

739 404948651

ხარისხის საკონსულტაციო ჯგუფი

740 424073004

ფერმერთა ასოციაცია დიკა

741 205003627

საქართველოს მაუწყებელთა ეროვნული ასოციაცია - სმეა

742 212810154

ს/ს ქუთაისგაზის პროფკომიტეტი

743 228535653

"ფერმერთA ასოციაცია ზემო-ქედი"

744 400254292

საქველმოქმედო ფონდი იმედი ემიგრანტებთან ერთად

745 405284598

საქართველოს ტექბოლის ფედერაცია

746 204422829

ქ. თბილისის №20 საბავშვო ბაგა-ბაღი

747 404490500

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და განვითარების ცენტრი

748 251723005

ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა გაერთიანება

749 442728997

ნათია ზარქუას დახმარების ფონდი

750 406281526

ბოჰემიკა

751 202209564

ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო ცენტრი

752 405239638

არტ ხიდი

753 405449135

ფინანსური მონიტორინგის ცენტრი

754 404406852

ლუნიკა

755 200160930

"საქართველოს ვეტერინარ ექიმთა ასოციაცია"

756 415596144

ა(ა)იპ ჭიათურის მეთევზეთა კლუბი "ბოასი"

757 412754050

მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია „საქართველო“

758 405083449

საქართველოს ინტერნეტის განვითარების ფონდი

759 404439737

ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრი

760 405111007

სამოქალაქო მოძრაობა-პეკინის ოაზისი

761 204523266

თავისუფალ ხელოვანთა და შემოქმედთა ასოციაცია

762 404389880

კავკასიის მშვიდობის ხელშეწყობის ცენტრი

763 238158168

ახალგაზრდა შემოქმედთა საზოგადოება

764 208145210

ქ. თბილისის №28 საბავშვო ბაგა-ბაღი

765 212825601

საქართველოს სპორტის განვითარების კავშირი სარანგი

766 431172857

ძალისმიერი სამჭიდის კლუბი ფენიქსი

767 424065665

ტყემლანა 2011

768 417890287

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ უფლისციხის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

769 406340801

ემაუს ჯეო

770 202207986

საქართველოს უნარშეზღუდულ ბავშთა უფლებების დაცვის, მზრუნველობის და მეურვეობის კავშირი

771 406121593

გამწვანებისა და დეკორატიული ბალახის მწარმოებელთა ასოციაცია

772 404852389

საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარების კავშირი

773 220347104

რეგისტრირებული კავშირი თემის განვითარების ცენტრი

774 404984932

მეაბრეშუმეობის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

775 405135884

გლობალური განვითარების ცენტრი

776 204536662

რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილეთა კავშირი

777 405077857

გონივრული მმართველობა

778 412735456

არასრულწლოვანთა სოციალური საკითხების და საქართველოს რეგიონებში განათლების ხელშეწყობის
ცენტრი

779 204970889

ვაკე-საბ. გამგეობის შპს "საბინ. კომუნალური გაერთიანების" პროფკავშ. ორგ.

780 439397813

საქართველოს საჩხერის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

781 204968632

ფიფლ თუ ფიფლ - თბილისი, საქართველო.

782 406192178

მომავლის ხელი

783 406131608

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია

784 202246532

სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი

785 402193719

მშვიდობისა და სოლიდარობის ქსელი

786 404606734

საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ალიანსი

787 435428468

ჯიჯელავათა საგვარეულო კავშირი

788 419620057

სოფლის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი - ოჯოლა

789 405148022

ელმა კლუბი საქართველო

790 204405090

აფხაზეთის დემოკრატიის ფონდი

791 405339584

ფოლი

792 404982168

Universal Generation

793 422432772

განათლების საერთაშორისო ახალგაზრდული ცენტრი

794 402071397

საქართველოს პროფესიონალური ბოდიბილდინგის და ფიტნესის ეროვნული ფედერაცია

795 405313646

ადვოკატები დემოკრატიისთვის

796 405310168

არაფორმალური სასწავლო ცენტრი ევროპული მრავალპროფილური განათლება - ემგა

797 200111388

კავშირი "უშიშროების დაცვის დეპარტამენტი"

798 426534342

საქართველოს სოკოს მწარმოებელთა ასოციაცია

799 405219883

საქართველოს ფიზიკური თერაპიისა და რეაბილიტაციის ასოციაცია

800 416358328

კავკასიის თანამშრომლობა - საქართველო

801 222440785

აბაშის რაიონის კაზაკთა კავშირი

802 412735982

შენი უფლებებისთვის

803 204489838

კავკასიის ენდემების შესწავლის ცენტრი

804 404610998

საზოგადოება და სახელმწიფო

805 400317634

ვერთიანდებით შენთვის

806 204935017

რაინდთა საავტორო სკოლა

807 448401051

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის, თხილნარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

808 205037048

ფესვები

809 404550543

საქართველოს სახანძრო პრევენციის ასოციაცია

810 203868341

საქართველოს აზერბაიჯანელთა კავშირი

811 416355054

ეს ქვეყანა შენია, ნატო სარფიდან ფსოუმდე

812 202908602

საქართველოს ექთნების ასოციაცია

813 204564033

საბრძოლო ხელოვნების ცენტრი

814 205279205

საქველმოქმედო ფონდი - თანადგომა

815 402206251

ჯეო იუს ასოსიეიშენ ლებანიზ არაბ

816 444550219

საქართველოს ხობის რ-ნის, სოფ. ქვალონისა და ახალსოფლის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

817 421277647

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფი

818 431947450

სამოქალაქო საზოგადოება იმერეთი

819 216341965

ქ. რუსთავის ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა საბჭო

820 448057511

ნიდა ახალი იმედი

821 404382878

გეორგია 365

822 202223138

შ.პ.ს. "ჯამრთელობის ცენტრის პროფკომიტეტი"

823 404932347

გადაუდებელი მედიცინის ასოციაცია

824 204547614

თბილისის ბავშვთა უფლებების დაცვის საქალაქო ცენტრი

825 406186390

საქართველოს კუდოს ფედერაცია

826

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ჭახათი

827 204876802

გარემოს დაცვის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

828 205108444

საქართველოს თმის ტრანსპლანტოლოგიის და ტრიხოლოგიის ასოციაცია

829 421272214

კინო პოეზია

830 422430710

უფლებების ლიგა

831 442571138

საქართველოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ცაგერის რაიონული ფონდი

832 415110800

ცხუმი 2021

833 205143682

"ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრი"'''

834 205265210

ქართველ მუსლიმთა კავშირი

835 405296353

კონსერვატიული პოლიტ-ანალიტიკის ცენტრი

836 205294607

დევნილთა ასოციაცია მშვიდობისათვის

837 205267441

ქართული ტელემაუწყებლობა ივერია

838 405524909

ფასადების ასოციაცია საქართველოში ინდუსტრიისათვის

839 211401428

ინფორმაციის თავისუფლების ასოციაცია

840 405259606

ქართული ძალოსნობის ოფიციალური ფანკლუბი

841 402073652

კიმონო

842 206338220

საქართველოს ინტერაქტიულ თამაშთა ფედერაცია

843 205280186

შემოქმედებითი გაერთიანება "განთიადი"

844 206341136

მეფრინველეობის პროდუქტების მწარმოებელთა და მომხმარებელთა დაცვის ლიგა

845 243126522

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ველათი"

846 222939122

საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება

847 429320629

ვეტერანთა და ომის ინვალიდთა კავშირი არაგველი

848 405010759

სტუდია 21 საუკუნე - მედიის განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი

849 202402710

მასაჟისტთა საერთაშორისო ასოციაცია

850 425360566

ასოციაცია დისველის ქალთა საბჭო

851 204566610

თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი - თბილისი

852 404946877

სამოყვარულო ლიგა

853 416303869

ახალგაზრდული საგანმანათლებლო ასოციაცია - NEO

854 405043652

საქართველოს გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოება - რეგისტრირებული კავშირი

855 406145014

საქველმოქმედო ფონდი თაობათა ერთობა

856 200120314

კავშირი "მე-11/2"

857 405209563

1 ეკვილიბრიუმი

858 445477225

საქართველოს პარლამენტის დეპუტატთა ბათუმის ცენტრი

859 405246265

საქართველოს ბანაკების ასოციაცია

860 405513136

ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები საქართველო

861 405080228

საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია

862 400167813

პრიმი

863 406079979

ახალგაზრდული რესურსების მართვის ორგანიზაცია

864 202203383

სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტი

865 423098169

მზიანეთი

866 402004512

საკალათბურთო კლუბი მგზავრები-არმია

867 404400171

ერთობა ჩვენი საქართველოსთვის

868 212682738

ცაგერის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი

869 404513674

გეომეცნიერებების და ტექნოლოგიების განვითარების ინსტიტუტი

870 204964921

საქართველოს სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების კავშირი ყოფ საქართველოს "სოციალური ცეკვის
კომიტ

871 204513062

რეგისტრირებული კავშირი ,,უწყვეტი განათლება"

872 233646221

კავშირი ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი

873 204529251

ანტიდაბერების მედიცინა და დერმატოვენეროლოგია

874 402012718

სკოლამდელი ინკლუზიური განათლების ასოციაცია

875 202347969

საქართველოს უროგინეკოლოგთა ასოციაცია

876 405431705

თუმანიშვილი 100

877 418477197

საქართველოს ხილის გადამამუშავებელთა ასოციაცია

878 245592112

ნერვული სნეულებებით დაავადებულებზე მზრუნველთა გაერთიანება

879 223354135

სამოქალაქო განათლება სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის

880 242004665

საზ. კავშირი "ეკოლოგია"

881 224631405

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებათა გაერთიანება

882 405364154

ნელი ბერაია

883 204964379

საერთაშორისო კულტურის ცენტრი "NATT inter"

884 401972291

საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და ლომბარდთა უფლებათა დაცვის ასოციაცია

885 404400322

ახალგაზრდების ალტერნატივა

886 204431775

ნაკადული. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

887

მახვში

888 205213035

პროფესიული განვითარების კავშირი

889 404983942

HELIOS

890 402163207

ახალგაზრდული ხელოვნების განვითარების ფონდი აპეირონი

891 220346392

თემის მხარდაჭერის ცენტრი

892 218082483

ზემო კარალეთი

893 203867645

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირი

894 442263685

სპელეოკლუბი ზისნახე

895 404936432

სოციალური დახმარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

896 202248237

თერა

897 437370104

საქველმოქმედო ორგანიზაცია სიკეთე

898 404500848

განათლება და თანამედროვე ტექნოლოგიები

899 222936884

სადმელი 2007

900 415091402

ახალგაზრდა რეფორმატორთა ასოციაცია

901 419990709

ჩართულობიდან დემოკრატიამდე

902 224085941

კავშირი "მდგრადი განვითარება"

903 402064225

მოხუცებულთა თავშესაფარი ლიბე

904 406304495

საქართველოს პენსიონერთა ფედერაცია

905 404520602

საქართველოს სკეიტბორდის ფედერაცია

906 404860539

ვეტერანთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის და თანადგომის ასოციაცია

907 204414641

ადგილ.თვითმმართველობის და რეგიონალური პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი

908 436035283

თაობათა სახლი

909 223105413

არასამეწარმეო იურიდიული პირი "ვარდისციხე"

910 424065576

სამცხე-ჯავახეთის ვეტერინართა რეგიონალური ასოციაცია

911 239403695

საჩხერის სახელოვნებო სკოლა

912 228546623

ლადო ათანელის სახელობის ხელოვნების სკოლა

913 220363185

დედათა და ბავშვთა დახმარების სამეგრელოს რეგიონალური კავშირი

914 245437825

საქველმოქმედო ასოციაცია მადლი

915 445549265

სახალხო მოძრაობა საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობისათვის

916 405425213

განათლების ჰაბი

917 405403353

იაიდოს თბილისის კლუბი რონინი

918 412717911

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის კოლხას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

919 406074509

საქართველოს კოოპერაციის განვითარების ფონდი

920 201990079

საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია

921 204984981

"საქართველოს გაერთიანებისათვის მებრძოლთა კავშირი"

922 400299547

ეროვნული ქორეოგრაფიის ცენტრი - გე არტ

923 204431098

დინამო თბილისის გულშემატკივართა კავშირი

924 405446913

ესსიენ2ეი საქართველოს ასოციაიცია

925 404380521

ძილის დარღვევების ასოციაცია

926 239867701

საქართველოს ი. ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია

927 406093258

IRMS

928 404514236

იორმუღანლოს სოციალური განვითარების ფონდი

929 212896133

სიმტკიცე

930 401991234

დამოუკიდებელ ჰოსპიტალთა ასოციაცია

931 445597426

დემოკრატიული მოძრაობა - ძალაუფლება ხალხს

932 204988264

"საქ. ახალგაზრდა ავიატორთა საერთაშორისო ასოციაცია"

933 203842271

საქართველოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია

934 206204640

საერთაშორისო ფონდი სომხური სახლი ნაირი

935 205243716

საერთაშორისო პრესცენტრი - საქართველო

936 406291392

საქართველოს ევროპისმცოდნეთა ასოციაცია

937 405381590

წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის ფონდი

938 445466549

ჯეოვოჩი

939 216452336

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "რუსთავის საერთაშორისო საჩოგბურთო კლუბი
Z.K."

940 202051233

საქარ.ტერ.მთლ.შენარ.ბრძ.დაღუპ, სამს.მოვა..შესრ.დროს გარდაცვ. და ინვალ.ბავშვ.კავშ დავეხმაროთ
ბავშვებს

941 203850412

შემოქმედებითი კავშირი - საქართველოს თეატრალური საზოგადოება

942 439397421

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ ჭალას, სპეთის და პერევის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

943 400298815

გოგუაძეების საგვარეულო კავშრი

944 448052801

ხულოს მთამსვლელთა და მეკლდეურთა კლუბი გოდერძი

945 204972832

"საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაცია"

946 412748512

მუსიკალური კულტურის ცენტრი ქუთათურები

947 442262962

კოლხური ვაზისა და ღვინის ასოციაცია

948 442260973

თანადგომა-1

949 404882301

საქართველოს თავისუფალ ჟურნალისტთა კავშირი

950 204963209

ევროპის სამართლის სტუდენტთა ასოციაცია "თბილისი"

951 239402491

ასოციაცია ატუ

952 405034582

საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გაერთიანება -გილდია

953 454410129

ძიუდოს სპორტული კლუბი მათე ბიჭი

954 206323806

საქართველოს ფინანსური კონსალტინგი

955 445452411

საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია

956 236071905

ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი - გლობალ XXI

957 415098913

საქართველოს ქალაქ ფოთის 9 აპრილის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

958 212811484

საქართველოს ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ინიციატივა

959 419986386

საქართველოს K-1 მოყვარულთა ფედერაცია

960 415089120

სამოქალაქო განვითარებისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი

961 405301356

იუანნა

962 204952854

"დემოკრატიის განვითარების ცენტრი"

963 405355903

რეგიონული დემოკრატიული ჰაბი-კავკასია

964 412732681

თქვენი უფლებების სადარაჯოზე

965 416318844

საქართველოს ახალგაზრდა გეოგრაფები

966 202898338

"პოლონური სახლი საქართველოში"

967 204980020

გარდაბნის სატყეო მეურნეობის პროფკომიტეტი

968 400123200

საქართველოს დახმარების კომიტეტი

969 437372200

გურიის კიბერსპორტის ფედერაცია

970 404398683

საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების და სწავლების საერთაშორისო ცენტრი SEED

971 400003018

სვეტი

972 243893701

საზოგადოებაში დემოკრატიული პროცესების ხელშემწყობი კავშირი რაზმი მა

973 206195516

თბილისის საერთაშორისო განვითარების ცენტრი

974 204955762

"საქ. კულტურული მემკვიდრეობის საინფორმაციო ცენტრი"

975 239403775

საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი

976 244973739

საფეხბურთო კლუბი ხონის იმერეთი

977 405049068

დემოკრატიისა და ევრო-ატლანტიკური კვლევების ინსტიტუტი

978 200087048

ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია ახლებური ხედვა

979 402166534

გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (დაად) - საქართველო

980 202381038

ბაკურ სულაკაურის სკოლა

981 412672585

ბორის გაპონოვის სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია

982 424069322

თავისუფალი სტუდენტების საზოგადოება

983 405035368

საქართველოს აუტიზმის ფონდი - იუნიქ ქომინითი

984 231244276

კახეთის რეგ. მშენ. და სამშ. მასალების მეწარმეთა კავშირი

985 204544350

საქართველოს ჯანმრთელობის ფიზიკის ასოციაცია

986 443119938

კავშირი ' ახალშენი 2014 '

987 230866408

საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია

988 223101453

მუშაკთა პროფესიული კავშირის რნ-ლი კომიტეტი

989 444959920

ოდაბადე

990 237077177

მცირემიწიან ფერმერთა ასოციაცია სუბტროპიკი +

991 434066020

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება

992 404466403

ინიციატივა ცვლილებებისათვის

993 205079706

სამოქალაქო საზოგადოება-2005

994 204429109

საქართველოში სამოქალაქო განათლების მულტიეთნიკური რესურს-ცენტრი

995 404384466

თევზაძეთა საგვარეულო კავშირი

996 205287580

საქველმოქმედო ფონდი ხელოვანები თანადგომისათვის

997 204971227

საქართველოს მედიკოს-რეზიდენტთა ასოციაცია

998 400144937

გიორგის დახმარების ფონდი

999 404427848

საქართველოს ახალგაზრდები სწორი განვითარებისთვის

1000 406172804

პოლიტიკის და სამართლის ობსერვერი

1001 204562767

სასაზღვრო უსაფრთხოებისა და მიგრაციის კვლევის ცენტრი

1002 437062205

საზოგადოება სანთელი

1003 229725214

ვანის რაიონის სოფელ ქვედაგორას სათემო კავშირი „გორა“

1004 405007585

პარტნიორობა ჯანმრთელობისა და სოციალური სამართლიანობისთვის

1005 405095855

საქართველოს პეინთბოლის ფედერაცია

1006 405510905

ველქამ თუ ჯორჯია საფორთ

1007 412670872

ქართული საბრძოლო ხელოვნება იმერეთი

1008 439392694

ლიზი ბახტურიძის დახმარების ფონდი

1009 404959602

საქართველოს თავის ტვინის ფონდი

1010 402174400

2020

1011 215139339

მედია და საზოგადოება

1012 404986182

ხარება

1013 405495717

საქართველოს გოჯუ-რიუ გოჯუ-კაი კარატე-დოს ეროვნული ფედერაცია

1014 202063131

საქართველოს ბოდი ბილდინგის ფედერაცია

1015 245551095

ბიზნეს-კონსულტანტთა დასავლეთის ჯგუფი

1016 405354352

პოლიტი

1017 431946157

წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეთნოგრაფიული ცენტრი ტაბაკინი

1018 226163585

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1019 202216191

საქართველოს ოფიცერთა საჯარისო კავშირი

1020 211385491

ეკოლოგიისა და განვითარების საერთაშორისო ფონდი ამიანტი

1021 418469963

გორი იუნაიტედი

1022 218032466

,,შიდა ქართლის რეგიონის კერძო ფერმერული მეურნეობის განვითარების" საქველმოქმედო ფონდი

1023 416304911

თანადგომა 2013

1024 431172866

თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი

1025 446976407

ჩვენი ქობულეთი - XXI საუკუნე

1026 406339975

ჯორჯიან პეტროლჰედს

1027 405059118

სივიტანა

1028 208219051

საქართველოს ავიაციის ვეტერან და მოქმედ მფრინავთა პროფკავშირი

1029 204414428

¿აგრომრეწვბანკის¿ პროფ. კავშირი

1030 230095991

სოფლის ეკლესიის აღორძინების ფონდი აღდგინება

1031 206332609

სამართალი, აღრიცხვა და აუდიტი

1032 215607234

ჭიათურის სოც. უზრუნველყოფის ერთიანი სახ. ფონდის პროფკავშირული ორგანიზაცია

1033 434166494

ახალგაზრდები საზოგადოებრივი განვითარებისთვის

1034 417886078

ფემინისტური ინიციატივების ფონდი

1035 443868940

ახალგაზრდა ფერმერთა ასოციაცია

1036 404855769

ქოლგა

1037 427722342

ქალები განვითარებისთვის

1038 441485466

ლომეკი

1039 204458595

სახაზინო ვალდებულებების პირველადი დილერების ასოციაცია

1040 405379969

საქართველოს კენდოს ასოციაცია

1041 400035494

CineMark

1042 412710044

სოციალური კაპიტალი - საქართველო

1043 430032699

ძიუდოს სპორტული კლუბი იმერეთი2

1044 424615027

საქართველოს ტრენერთა ასოციაცია

1045 405489458

პრაქსისი ცვლილებისთვის

1046 205200673

კავკასიის ქალთა ქსელი

1047 404592678

ფონდი ნდობა-იმედი

1048 237113075

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სამრევლო სკოლა

1049 220415717

ასოციაცია მიზანი-2009

1050 235894234

ბეთქილი-ზემო სვანეთის კულტურული განვითარების ხელშემწყობი კავშირი

1051 205254972

ფონდი ქველი

1052 443121408

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის, სოფ. სამების, სოფ. საყდრიონის, სოფ. განთიადის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1053 402075847

მედია კავშირი თანაბარი უფლებებისათვის

1054 416297162

ქ. რუსთავის ბოდიბილდერების კავშირი

1055 400334107

საკალათბურთო კლუბი სოხუმის შტორმი

1056 405366036

აკვაფონიკის განვითარების ასოციაცია - საქართველო

1057 400025343

ბერიანიძეთა საგვარეულო კავშირი

1058 220415254

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ძიუდოს ფედერაცია

1059 400010019

კაუკასუს ეიდი

1060 448048531

სათემო კავშირი ხულო

1061 404439684

ჩვენი თავისუფლება

1062 441483636

ყაზბეგის რაიონის აღორძინების საბჭო

1063 418476884

ლიდერობის განვითარება და წახალისება მოქმედებისაკენ

1064 202389469

ასოციაცია ქართველი ახალგაზრდობა მომავლისათვის

1065 205270268

მს საქართველოს ფონდი

1066 445475405

ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო

1067 400317402

საქართველოს გრეფლინგის, უკრაინული ქამრიანი ჭიდაობის, ტატარ კორეშისა და მანკალას ეროვნული
ფედერაცია

1068 432542867

ანდრია წითულაურის დახმარების ფონდი

1069 415091064

გულიანი 777

1070 430041901

საქორიის ტაძარი

1071 200078085

ქ. ტბ. გლდ-ნაძ. 46-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

1072 246756522

საბრძოლო ხელოვნების-ტაილანდური კრივისა და კიკბოქსინგის კლუბი ქედა

1073 402032046

სურების აღორძინების ფონდი

1074 432548594

ეროვნული ტრადიციების აღდგენის ფონდი

1075 406246021

საქართველოს ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა კავშირი იმერეთი

1076 205156310

"კულტურული ინიციატივების ფონდი "ნატო"

1077 224631245

"სახალხო კავშირი"

1078 241496216

ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის სახლი თანალმობა

1079 204501084

საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია

1080 427736569

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქველმოქმედო ქრისტიანული საეკლესიო
მართლმადიდებლური გამომცემლობა მოწყალე სამარიტელი

1081 205023669

სექტორალური კვლევების ცენტრი

1082 419987063

კურსი - ოქროს საწმისი RGF

1083 205252411

საქართველოს ნევროლოგიური ფორუმი

1084 405264100

ლენდ ო'ლეიქს ინთერნეშენალ დეველოპმენტ საქართველო

1085 204533059

თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო აკადემია

1086 404491199

ემ სი სი რისერჩ

1087 241496065

პენსიონერთა და ვეტერანთა კავშირი

1088 400195070

ახალგაზრდები ადამიანის უფლებებისთვის

1089 427732670

ქალები რეგიონიდან - საზოგადოების განვითარებისთვის

1090 404902726

ნიორაძეების საგვარეულო კავშირი

1091 205177155

კავკასიოლოგთა საერთაშორისო ფონდი

1092 245436327

სპორტული კლუბი ბასკო

1093 434067001

საქართველოს ლენტეხის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1094 245586511

ქ. ბათუმის №17 საბავშვო ბაღი

1095 206139347

ბეთლემი

1096 400008638

გეო - უნიკუმი

1097 416346216

ქალის კვალი

1098 426109267

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

1099 404868069

საქართველოს კოლპოსკოპიის ფედერაცია

1100 204878935

საქართველოს სუმოს ეროვნული ფედერაცია

1101 436035639

ასოციაცია დაძმობილებული ქალაქები

1102 406027320

ეგოროვი და ქანთარია

1103 406315802

სპელეო კლუბი ქეივინგ ჯორჯია

1104 237100702

შრომის თემის განვითარების ფონდი "აიეტი"

1105 404889064

სპორტული და გასართობი თამაშების ასოციაცია

1106 404542492

საქართველოს კინოკლასტერი

1107 225385767

ქცია/ხრამი/-1

1108 401994384

საქართველოს პარა სპორტსმენთა კლუბი

1109 438108389

მწვანე უდაბნო

1110 220349825

ასოციაცია ალტერნატივა

1111 205051806

ელექტროენერგიის მწარმოებელთა ასოციაცია

1112 226119982

კავშირი ბავშვთა თანაბარი უფლებებეისათვის

1113 405130022

კირვალიძეების საგვარეულო კავშირი

1114 205031384

საქ ფქვილისა და პურის მეწარმეთა გილდია "აგროექსპრესი"

1115 206120268

ახალგაზრდულ ინიციატივათა მხარდაჭერის ცენტრი

1116 209467860

თბილისის მერიის ა. ნიჟარაძის სახ. N27-ე ხელოვნების სკოლა

1117 437059497

წმ. ბარბარეს სახელობის ნაღობილევის ეკლესია

1118 220414157

სამეგრელოს მხარის ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაცია სამართლიანობა და ჰუმანიზმი

1119 405001215

საქართველოს ბავშვთა ნევროლოგიის და ქცევითი დარღვევების ასოციაცია

1120 400081905

ანსამბლი ალილო

1121 443857355

თეიმურაზ ნადირაშვილის დახმარების ფონდი

1122 406176766

მულახი - 2016

1123 241499703

სტეფანწმინდის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია-პანსიონი

1124 212819100

საზოგადოების განვითარების და კვლევის ცენტრი

1125 237093756

არარეგისტრირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია "სარკმელი"

1126 205294992

რვიანი

1127 205294625

საქართველოს ეროვნული ავტოსპორტის ფედერაცია

1128 404423842

მხიარულები და საზრიანები საქართველოსთვის

1129 426109999

საქართველოს ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაცია (სახა)

1130 405036606

ეთელთა

1131 204530962

ცოდნის ფონდი

1132 405183297

საქველმოქმედო ფონდი მშვიდობის სახლი

1133 200275004

საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემია "ქალდეა"

1134 402192738

ს. კ. გოლიადორი 2017

1135 432385117

ჟიჟიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

1136 426111281

ბორჯომის ინტელექტ კლუბი

1137 204564818

კონიაკის მოყვარულთა ასოციაცია

1138 239399888

საზოგადოება საჩხერელი

1139 404896975

დემოკრატიული ცვლილებების ინსტიტუტი

1140 437375136

საქართველოს ევროკლუბები

1141 242731139

თემის განვითარება ლია

1142 204980510

გრატის

1143 445417825

რაგბის სამოყვარულო კლუბი მეკობრეები

1144 445532308

საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

1145 404431110

ტოლერანტობის სახლი

1146 404903075

ქალთა საერთაშორისო ბიზნეს ასოციაცია

1147

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ხუცუბანი

1148 312692565

იმერეთის ტრადიციული მეღვინეობის ასოციაცია

1149 205032935

"ქალთა კლუბი I-5"

1150 406104665

ლაგოდეხის ახალგაზრდული ინიციატივა

1151 237081590

ტურისტულ-ალპინისტური საზოგადოება "ქორბუდე"

1152 212864006

ახალგაზრდობა სამოქალაქო განვითარებისათვის

1153 200090935

კავშირი-ასოციაცია "ექს-კომბატანტთა კლუბი"

1154 244966587

ასოციაცია სემი

1155 205017881

თანამედროვე ლაბორატორიული მედიცინის ცენტრი

1156 215607145

სოფ. რგანის ჯანმრტელობის მოყვარულ ოჯახთა კავშირი

1157 443864267

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

1158 227731149

კახეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ფონდი"კახეთი"

1159 404858784

თამაზ ელიზბარაშვილის ძაღლების გადარჩენისა და დაცვის ასოციაცია

1160 436048885

არტდრონი

1161 445435155

საქველმოქმედო ფონდი ფენიქსი-2013

1162 245628977

ჟურნალისტები თავისუფლებისთვის

1163 404410785

უმუშევართა კავშირი დასაქმებისათვის

1164 406257072

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ასოციაცია

1165 445592378

ლიბანურ-ქართული გაერთიანება

1166 242743233

ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა წალენჯიხის კავშირი

1167 204973216

ოსტეოპოროზის ეროვნული ასოციაცია

1168 406072743

ახალგაზრდა შემოქმედთა ასოციაცია CREATIVE CLUB

1169 205024640

ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტი

1170 202066959

საქართველოს პედიატრიული ჰემატოლოგიის ფონდი

1171 231245729

იმედი- HOPE

1172 405107030

საქართველოს კონსტიტუციის მე-6 და 95-ე მუხლი

1173 422934864

ანსამბლი ველიეთი

1174 224623502

"სიმართლე"

1175 405343739

საქართველოს ასთმისა და ალერგიის პაციენტთა ასოციაცია

1176 217889444

გორის საინფორმაციო ცენტრი

1177 435891616

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

1178 441487516

ყაზბეგის ქალთა ლიგა - ქალები საზღვარზე - საქართველო

1179 428881016

ბაშქეჩიდის აღორძინების კავშირი

1180 233115152

სამელორაციო ასოციაცია "კავკასია"

1181 231259740

კახეთის შრომის ჯანმრთელობისა და სოც სფეროს განვითარების ასოციაცია

1182 202206077

საქველმოქმედო ასოციაცია "თანაგრძნობა"

1183 445504419

ბურჯი ქართული

1184 415097095

ხელბურთის კლუბი იბერია

1185 401981879

საქართველოს ფსიქოდერმატოლოგიის ასოციაცია

1186 200172428

საქართველოს ახალგაზრდა და იუნიორთა სპორტული ცეკვის პროფესიონალთა ეროვნული ფედერაცია

1187 237105716

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

1188

ქალაქ ქუთაისის ადვოკატთა ასოციაცია

1189 204471945

თეატრის კრიტიკოსთა კავშირი

1190 445472818

კანადის საერთაშორისო ერაპოსტოლი საქართველოში

1191 202197586

საზოგადორბრივი კავშირი დიდუბე-ჩუღურეთი

1192 220347364

საზოგადოებრივი დარბაზი სამეგრელო - ძლევამოსილი საქართველოსთვის

1193 405125895

სამოქალაქო საზოგადოების გაერთიანება ჰელიოსი

1194 404541046

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის

1195 406187246

კლინიკურ პათოლოგთა საზოგადოება

1196 426534690

იდეების განვითარების ფონდი-გორი

1197 416353270

ფსიქიატრიის სერვის მომხმარებელთა და გადარჩენილთა საქართველოს ქსელი

1198 206340477

ახალგაზრდობა ახალგაზრდობისთვის

1199 405495744

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლა

1200 204414151

საქ.სახ.ელექტროსისტემის პროფკომიტეტი(ელექტროდისპეჩერიზაცია 2000 და ელექტროგადაცემის პ/კ
გაერთიანდა)

1201 404952075

პლატფორმა ცვლილებებისთვის

1202 405127045

აგორა ქეარ

1203 446955297

დამოუკიდებელი კვლევების ეროვნული საგენტო

1204 445512847

დეკანოზ ანდრია ლაითაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

1205 416320902

საქართველოში საბანკო, სამევახშეო სისტემის მიერ დაზარალებულების უფლებების დაცვის კომიტეტი

1206 231245319

სტუდენტური კავშირი

1207 405085090

ბელკანტო-ირინე რატიანის საოპერო ხელოვნების ასოციაცია

1208 205015222

ურთიერთობათა მართვის ეროვნული ცენტრი

1209 404615706

ფონდი გიმნაზიელები

1210 436040240

საქართველოს, წეროვანის XX უბნის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1211 204459200

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო საზოგადოება

1212 429320095

ნათელაშვილების საგვარეულო კავშირი

1213 203841646

საქართველოს ჟურნალისტთა საქველმოქმედო ასოციაცია ცისკარი

1214 412767395

მეგობართა კლუბი-მე, შენ, ისინი

1215 212707098

ქუთაისი მენეჯერთა სასწავლებელი, კავშირი

1216 405412637

სპორტული კლუბი თაკო

1217 202356342

კავშირი ანტიკორუფციული საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი

1218 421277040

გარემოს, ბუნებრივი რესურსებისა და ცხოველთა უფლებების დაცვის მონიტორინგის ცენტრი

1219 405090440

კოალიცია განათლება ყველასათვის - საქართველო

1220 206174708

კავშირი "ალილენგიი"

1221 404935530

ჯანდაცვის პოლიტიკის ასოციაცია

1222 442262677

საქართველო სამეგრელო ჩხოროწყუს რაიონი დაბა-ჩხოროწყუს დემოკრატიული მართვის ფონდი

1223 405079105

დემოკრატიისა და სიტყვის თავისუფლების ცენტრი

1224 401988159

ქართული ხმები

1225 230870821

ააიპ "მარაბდულა 2009"

1226 404418000

ადვოკატთა დარბაზი

1227 402089645

თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია - 2018

1228 212709050

ალიონი

1229 205009319

"მუნიციპალური განვითარების კავშირი"

1230 405068377

მონაცემთა კვლევის,ანალიზის და დაგეგმვის ცენტრი

1231 445546696

სრულიად საქართველოს კვირკველიების გაერთიანებული საგვარეულო კავშირი

1232 406113236

ჩვენი თეატრი

1233 204413768

¿ევრო-ატლანტიკური პარტნიორობის ასოციაცია-რკ¿კავშირი

1234 402039049

ნიკე - თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისათვის

1235 405336890

დაავადებათა პრევენციის ფონდი

1236 202325894

თბილი სახლი

1237 234243119

საქართველოს აზერბაიჯანელ ინტელიგენტთა კავშირი

1238 205017667

ელექტრონული საქართველო

1239 405119223

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის საზოგადოება

1240 248386394

საქართველოს საკრედიტო კავშირი

1241 235446095

ობოლ, მზრუნველობას მოკლებულ, ღატაკ ბავშვთა და სოციალურად დაუცველ მოხუცთა დახმარების
რაიონული ცენტრი

1242 206341760

პოლიტიკური განვითარების ცენტრი - ახალი ნაბიჯი

1243 200098526

დამოუკიდებელ ადვოკატთა ასოციაცია "სამართალი"

1244 405124093

განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი

1245 418472085

ტკბილი მომავალი

1246 211341270

საქართველოს პროფკავშირული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების შემოქმედთა
კავშირი

1247 205024999

"ბარძიმი"

1248 423351189

აგრო-ინფო 2008

1249 418476287

საქართველოს ყრუ-უსინათლო პირთა კავშირი

1250 203867654

"გონებანი გონიერსა"ვეფხისტყაოსნის ზეპირადმცოდნეთა კლუბი-კავშირი.

1251 204563310

ქართული ბიზნესი

1252 415591648

წმ.გაბრიელ აღმსარებელისა და სალოსის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

1253 437372228

გურიის განვითარების კავშირი

1254 237081974

სათემო კავშირი თანადგომა

1255 404533661

საერთაშორისო ეკოლოგიური ფონდი პლანეტა სამოთხე

1256 205199220

ასოციაცია GISRE

1257 200072955

საქართველოს მრავალშვილიან დედათა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო ფონდი

1258 215140292

სპორტი ყველასათვის - შევარდენი

1259 435894061

ლუშნუ ქორ

1260 400278784

ბავშვები საქართველოდან

1261 445450155

ტრადიციულ მეთევზეთა ასოციაცია

1262 212920856

აგროტურიზმის განვითარების ცენტრი ქორენა

1263 202191065

ასოციაცია საქართველოს მომავლისათვის

1264 242576716

სათემო კავშირი პროგრესი 2009

1265 204573041

საბავშვო სტუდია "ფანტასმაგორია"

1266 405041155

საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაცია

1267 237102700

ინჟინერთა კავშირი ვაშენოთ მომავალი

1268 224070635

კავშირი "ახალციხის რაიონის ბერძენთა კავშირი"

1269 424068813

სამცხე-ჯავახეთის ტრადიციული მეღვინეობის ასოციაცია

1270 224072189

კავშირი "თანადგომა"

1271 200085086

პედიატრთა და ოჯახის ექიმთა ასოციაცია კლარიტასი XXI

1272 205140738

"კავკასიური ინიციატივა სუფთა მთებისთვის"

1273 404944762

ახალგაზრდული ინიციატივა - ჩაერთე

1274 212709363

მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

1275 404899696

ევროპა ჩვენი სახლი

1276 400201152

საქართველოს პაჰოიოტის ასოციაცია

1277 212810476

ექიმთა ასოციაცია დასი

1278 440393806

ცოდნის კაფე

1279 202219955

საქართველოს სამედიცინო სამართლისა და ეთიკის საერთაშორისო ასოციაცია

1280 204420126

საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაცია

1281 406271458

სამოყვარულო საფეხბურთო კლუბი ოაზისი

1282 406196771

ხელნაწერთა კვლევის ცენტრი

1283 422432013

კიკ-ბოქსინგის კლუბი არგო

1284 205263383

საქართველო-ამერიკის მეგობრობის ჰუმანიტარული ასოციაცია "ინტეგრაცია"

1285 400292410

ინკლუზიური ცეკვის განვითარების ცენტრი

1286 425053256

ლაზარე 2006 პლიუსი

1287 434066173

საქართველოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩიხარეშის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1288 236687581

ახალგაზრდობის დემოკრატიული აღორძინების კავშირი

1289 443870571

ქალთა ალიანსი განვითარებისთვის

1290 247861755

შუახევის ბოსტნეულის მწარმოებელთა კავშირი

1291 423098819

ძიუდოს კლუბი-შორეთი

1292 404405354

ფრუიძეების საგვარეულო კავშირი

1293 443121391

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის , ქალაქ წალკის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

1294 228525682

სოფლ.მეურნეობის და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის დ.წყაროს რაიონული
საბჭო

1295 401976536

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის პროფესიონალთა გაერთიანება

1296 404438989

Ark

1297 404405773

ავთანდილ ლომსაძის სახელობის მსოფლიო იოგთა ასოციაცია

1298 422935943

აგრო რაჭა

1299 405177963

საქართველოს მთის მარათონის ეროვნული ფედერაცია

1300 420006013

ანაკლია პორტის ეკოლოგიური მონიტორინგის ჯგუფი

1301 424072568

საქართველოს, სამცხე-ჯავახეთის, ახალციხის რაიონის, სოფ. კლდის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1302 416307231

რუსთავის საზოგადოებრივი დარბაზი

1303 405285490

ადამიანური რესურსებისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობების განვითარების ფონდი

1304 204453377

ს.ფარაჯანოვის სახ. საერთ. ფონდი თბილისი და ფარაჯანოვი

1305 204984507

საქართველოს დიეტოლოგთა საზოგადოება

1306 400051965

შემოქმედ ინვალიდთა საერთაშორისო ინსტიტუტი მშვიდობა თქვენდა

1307 204991562

დადიანების სასახლეთა გადარჩენის ფონდი

1308 205285289

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა დაცვის ასოციაცია

1309 247009874

ქობულეთის ერთობა

1310 202202730

ბავშთა ვოკალურ ქორეოგრაფიულ ანსაბლ გვირილას განვითარების ფონდი

1311 401951642

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი (CSDC)

1312 430029033

რაგბის კლუბი მარგვეთი

1313 235895153

მესტიის მოსწავლეთა სახლი

1314 406156145

ავიამშენებლობისა და საავიაციო საქმის კოლეჯი

1315 205005803

IPI-Georgia (International Press Institute-Georgian national committee)

1316 441995094

საქართველოს ჯანმრთელობის ფონდი

1317 231288754

თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი

1318 401958609

ურთიერთდახმარების საქველმოქმედო ეროვნული ფონდი „საქართველოს დიდება“

1319 204978355

"საქართველოს პოკერისა და პრეფერანსის ფედერაცია"

1320 400029063

Event Organizing Group

1321 446971830

ახალგაზრდები მომავლისთვის XXI+

1322 223103228

სათემო კავშირი ,,მესხეთი"

1323 406289485

მშობლისა და ბავშვის სივრცე

1324 204441434

საქართველოს ადვოკატთა კავშირი ვექილი

1325 205007017

"ს ც დ ს"

1326 405081931

ჰეფი ქიდს ჰეფი ფლენეთ

1327 404432547

მოხალისე სამთო მაშველთა ასოციაცია

1328 404497790

ოუფენ ნეტი

1329 406050669

ფონდი PANACEA

1330 448051429

საქართველოს ხულოს რაიონის, რიყეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1331 401968215

მოსახლიშვილთა საგვარეულო კავშირი

1332 412677483

სტუდენტური დებატების ასოციაცია

1333 404933015

ლიდერთა კლუბი

1334 405463948

საქართველოს ტრავმა-ორთოპედიის აკადემია - სტოა

1335 204967802

საქ. ორთოპედთა კავშირი - "ორთოპედი"

1336 231241509

ერუდიტი

1337 406213084

პროფესიული სერთიფიცირების და შრომითი მოწყობის სააგენტო

1338 211371175

მებაღეთა კავშირი "ნაფეტვარი-82"

1339 236690176

დუხობორთა კავშირი "ვოსკრესენიე"

1340 400107530

ნოე ჟორდანიას სახელობის საერთაშორისო ინიციატივების და საჯარო დიპლომატიის განვითარების
ფონდი

1341 200102806

საერთაშორისო ფონდი "შემოწირულობა"

1342 430797569

ბოგვი 2012

1343 400232075

საქართველოს მასპინძელთა კავშირი

1344 400290029

თეატრი-ობსერვატორია

1345 237068695

საქართველოს კრივის გურიის რეგიონალური ფედერაცია

1346 406268550

საქართველოს არითმოლოგთა საზოგადოება

1347 218017358

სათემო კავშირი ,,სვენეთი"

1348 247865387

ააიპ შუახევის ტურისტულ-საექსკურსიო ცენტრი მთატური

1349 406179317

ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო თანამეგობრობა

1350 205074809

კახა ბაკურაძის მოძრაობის თეატრი

1351 405173306

კავკასიის დოკუმენტალისტთა ასოციაცია

1352 405242241

ახალი ტექნოლოგიების, ინოვაციის, კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი - მინერვა ინტის

1353 212708792

მედიკოსები ჰოლისტიკური რეაბილილიტაციისა და გერიატრიული მედიცინინის განვითარებისათვის,
კავშირი

1354 405412566

საქართველოს ორგანიზაცია რასიზმის წინააღმდეგ

1355 230095982

იმერეთის მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

1356 445418138

რაგბის გულშემატკივართა საზოგადოება

1357 401981423

კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტთა კავშირი

1358 202059128

ლტოლვილ ინვალიდთა ასოციაცია

1359 236096844

ვლადიმერ გუცაევის საფეხბურთო სკოლა

1360 225398334

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ბოლნისის რაიონის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი

1361 401956353

სიცოცხლის სათავე

1362 215119707

დევნილ იძულებით გადაადგილებულ პედაგოგთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

1363 205042345

ოთარ ქობალიანის სახელობის არტ-ფოტო ცენტრი

1364 211362149

თბილისის №213 საბავშვო ბაგა-ბაღი

1365 231239665

თელავის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

1366 436254214

საქართველოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის დევნილთა ჩასახლება ნატახტარი დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1367 233734162

გურიის ფერმერთა სახლი

1368 406094774

მომხმარებელთა და მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია ხარისხიანი პროდუქტი

1369 404514824

განათლების კვლევების ასოციაცია

1370 419987508

დავეხმაროთ თეკევანს

1371 236089184

კავშირი ,,საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია"

1372 443869896

სოციალური მუშაკები პოზიტიური ცვლილებებისათვის (სმპც)

1373 417874517

ხელთუბანი-2010

1374 405427239

აბრეშუმის გზის დოულები

1375 435430678

მარტვილის მუნიციპალური განვითარების ფონდი

1376 406052373

ფონდი საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების ინსტიტუტი

1377 439419087

ინტერნეიშენალ ჰუმან რაითს საპორტ

1378 406026223

საერთაშორისო ასოციაცია (კავშირი) ვეტერინარები საზღვრებს გარეშე - კავკასია

1379 400140931

კონსტიტუციურ-სამართლებრივ საკითხთა კვლევის ჯგუფი

1380 406275105

ქ. თბილისის დავით ილარიანის სახელობის მძლეოსნობის და პარა მძლეოსნობის კლუბი მძლეოსანი

1381 416354705

ეროვნულ-რეფორმისტული საზოგადოება

1382 427739913

წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი 'ერთსულოვნება'

1383 205261152

კულტურული ურთიერთობების პლატფორმა

1384 400279015

მეოთხე ტალღა

1385 404471692

საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეგობართა საზოგადოება

1386 417893783

ერგნეთი-ქართლი

1387 205051003

ახალგაზრდა ფილოსოფოსთა ასოციაცია

1388 204963735

ფენიქსი-თანამედროვე ქალთა ინსტიტუტი

1389 406187914

საქართველოს სასწავლო ტურიზმის ორგანიზაცია

1390 406331063

ააიპ ფაქტ იოღლა

1391 204438812

იმედი. საქველმოქმედო კავშირი

1392 400139499

აფხაზეთის ძალოსნობის ფედერაცია

1393 440892526

აკეთე სიკეთე დაეხმარე სხვებს

1394 216376990

ქ. რუსთავის შოთა რუსთაველის სახელობის 2 სკოლის აღორ.და განვინთ. ფონდი

1395 212797213

დასავლეთ საქართველოს ინვალიდთა დაცვის ასოციაცია

1396 226159171

ასოციაცია ქართული მინა და მინერალური წყლები

1397 205279615

სტუდენტური კავშირი "ზნეობრივი არჩევანი"

1398 405264119

დავეხმაროთ პატარა ირაკლის

1399 424072960

ბარბალეს განვითარების ცენტრი

1400 204937596

საქ.საჯარო მოსამსახურეთა საზ.გაერთიანებების მუშაკთა პროფ.კავშირი

1401 202175154

ინტერნაციონალური საქართველო მშვიდობისა და გარემოს დაცვისათვის

1402 445383558

რაგბის კლუბი ბათუმი XV

1403 405141895

თბილისის ნიჩბოსნობის ფედერაცია

1404 202059208

ავღანეთის და სხვა ომების მეომართა დახმარების საერთაშორისო ფონდი

1405 402082580

მსოფლიოში დაკარგულები

1406 400183225

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია - მორია

1407 204960747

სიღარიბის დაძლევის, ეკ. ზრდის და დასაქმ. ხელშემწყ. ასოც. "ლამპარი"

1408 203864808

"ოკრიბის ქალთა საზოგადოება"კავშირი

1409 245542417

ხელოვანთა კავშირი არტ კლუბი

1410 437058372

წმინდა დიდმოწამე პანტელეიმონის სახელობის საზოგადოება

1411 405161051

საქართველოს ვეტერან ტანმოვარჯიშეთა კლუბი

1412 432545221

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ მეტეხის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

1413 201950601

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირი

1414 237112922

ქ.ოზურგეთის N1 საჯარო სკოლის განვითარების ფონდი თანამედროვე სკოლა

1415 437978020

საქართველოს ონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ უწერის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1416 401978561

ფუნდამენტური მედიცინის სასწავლო და სამეცნიერო განვითარების ხელშეწყობის ფონდი

1417 400132389

ერთი ჟურნალისტის ტელევიზია

1418 404902129

დასაქმების სააგენტოების ასოციაცია

1419 204484450

ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია საქართველოს ჩაი

1420 404854699

ღირებულებათა ინსტიტუტი

1421 404948964

კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი

1422 423351973

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის კურსდამთავრებულთა ჯავახეთის
კლუბი

1423 204982215

საქართველოს ახალგაზრდარეჟისორთა კავშირი "ახალი სტუდია"

1424 205288482

ბიემქეი ჯგუფი

1425 223366319

ახალაქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

1426 404865464

სტუდენტური ნაბიჯი პროგრესისკენ

1427 433106854

ლაგოდეხის მდგრადი განვითარების ინიციატივა

1428 400228017

საზოგადოებრივი ინიციატივა

1429 405352372

გრლზვეივ

1430 202898409

"ვახტანგ ჭაბუკიანის საერთაშორისო ცენტრი"

1431 404505120

ავტო იმპორტიორთა კავშირი

1432 436031811

საქართველოს სპორტული კლუბი ქოჯაელი-მცხეთა

1433 405339496

ეი აი საქართველო ბიზნეს ასოციაცია

1434 405122059

გვირილა პლიუსი

1435 446758759

ქალის როლი საზოგადოებისათვის

1436 404926586

წიკლაურთა საგვარეულო ერთობა

1437 203864354

"აგრო-ბიზნეს ფონდი-2"

1438 212709513

ეკონომ. და სოც. ინფრასტრ. განვ. სააგენტო "ესიმერი"

1439 236083803

კავშირი ,,სპორტული კლუბი ,,ლისი"

1440 202168340

საქართველოს შოტოკაი კარატეს ფედერაცია

1441 406041046

თბილისის უშუს ფედერაცია

1442 236687983

კავშირი ,,ეშტია"

1443 226530420

გარდაბნის რაიონის არასამთავრობო კავშირი ,,კარაჯალარი"

1444 430034358

იურიდიულ და სოციალურ უფლებათა კვლევის ცენტრი

1445 401990164

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სახლი

1446 406220968

კლიმატური ცვლილებების მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ინტეგრაციის ახალგაზრდული კომიტეტი

1447 412692947

იმერეთის ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია

1448 400215245

გურულები რეგიონის განვითარებისთვის

1449

ახალგაზრდული კლუბი ემბაზი

1450 404861663

ასოციაცია ადვოკატთა სკოლა

1451 202064363

ნაპოლეონის საზოგადოება

1452 204559986

მაკ

1453 202173593

საქველმოქმედო სოციალური კავშირი თანადგომა

1454 405431162

საქართველოს სამოყვარულო და კომპანიების სპორტის განვითარების ალიანსი

1455 202207799

ახალი დიღომი

1456 440397385

სიღნაღელები უკეთესი მომავლისთვის

1457 440889665

კიკ-ბოქსინგის კლუბი მატრიცა

1458 404917195

საქართველოს ესთეტიკური მედიცინის საზოგადოება

1459 405516044

ქართული, ეროვნული, უნიკალური ღირებულებების დამბრუნებელთა, გადამრჩენელთა და
მწარმოებელთა ასოციაცია

1460 404907213

კავკასიური ფორუმი

1461 205249079

სოციალური ინტეგრაციის ცენტრი

1462 204975232

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტი"

1463 445391736

აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა

1464 404497344

სამოქალაქო მედიის განვითარების ცენტრი

1465 248056491

ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

1466 400206460

ვეტერანთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ერთიანი საქართველო

1467 405258527

საქართველოს ჯიუ-ჯიცუს ასოციაცია

1468 445384423

აჭარის მასობრივი სპორტის ფედერაცია

1469 405138060

გრიგოლიათა საგვარეულო კავშირი

1470 205272444

საზოგადოებრივი სივრცის დაგეგმარებისა და განვითარების ცენტრი

1471 243121199

წალკის რაიონის ბერძენთა კავშირი პონტოსი

1472 404923446

ნაციონალური საავიაციო ასოციაცია

1473 220356558

საქართველოს საქველმოქმედო საგანმანათლებლო ასოციაცია

1474 440889479

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ახალსოფლის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1475 445390274

ახალგაზრდული ხედვა Youth Vision

1476 405074397

ციგურებით სწრაფდაშვების საქართველოს ეროვნული ფედერაცია

1477 424065692

ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯი

1478 441556371

ფრენბურთის კლუბი ყვარელი

1479 202451532

ჟურნალისტები სიტყვის თავისუფლებისათვის

1480 402117071

საქართველოს კინეზიოლოგთა ასოციაცია

1481 206347951

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი "კომუნისტი"

1482 400248530

ახალი აკვასკა

1483 209478135

საერთაშორისო თანაგრძნობა

1484 406041180

ფადერს ჰაუს

1485 206280969

ასოციაცია პრემიერ ურჯენსი

1486 204413170

კავშირი-¿მედიის ცენტრი¿

1487 406043106

ეროვნული უსაფრთხოების კვლევის ინსტიტუტი

1488 404993619

დემოკრატიული განვითარების ასოციაცია

1489 202055667

თბილისის №2 საბავშვო ბაგა-ბაღი

1490 400280209

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი "ს.კ. ტიფლისი"

1491 405067626

ასოციაცია საქართველოს ორთოდონტთა ასოციაცია

1492 404604978

საქველმოქმედო ფონდი გაუწოდე ხელი

1493 202356725

არტ-ფონდი

1494 222729377

ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

1495 223362297

ჯავახეთის ინტელიგენტთა კავშირი

1496 202207502

საქართველოს კლინიკურ პათოლოგთა კავშირი

1497 404537916

ურბან ლებ

1498 204428501

ფონდი-ლიტერატორთა სახლი

1499 416334096

აუტიზმი- რუსთაველ მშობელთა ასოაციაცია

1500 400094786

ქველმოქმედ ქალთა ასოციაცია

1501 404437178

Developing Real Learners

1502 445538829

ინკლუზიური საზოგადოება

1503 406127659

საფეხბურთო კლუბი სიმბა

1504 439865969

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკის სოფლების ნოქალაქევის, გეჯეთის, ლეძაძამეს დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

1505 202212346

საზოგადოებრივი მოძრაობა "საქართველო ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისთვის" (საუდ)

1506

ასოციაცია მანანა და რუსუდანი

1507 249272594

აფხაზეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი

1508 224072223

ღრელი

1509 406349330

ონკოლაინ ჯორჯია

1510 205232050

შპს კარაბუ

1511 404913572

ასოციაციების მართვის ცენტრი

1512 209454552

საზოგადოებრივი ინიციატივების ცენტრი

1513 202168215

კავშირი(ასოციაცია "ანფო-დიაგნოსტიკა")

1514 420424749

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი ქუთაისის ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

1515 405346273

ჯაში ფილმი

1516 400153971

მებრძოლი 2015

1517 405355011

ღია ბეჭდვის ფონდი

1518 404875881

სტუდია ლალხორი

1519 220416324

ზუგდიდის სათემო კავშირი

1520 401966217

საქართველოს მონადირეთა და მეთევზეთა ფედერაცია

1521 435894891

საციგაო სპორტული კლუბი მესტია

1522 405020221

ამპუტანტ ფეხბურთელთა კლუბი თბილისი

1523 401983010

საქართველოს ახალგაზრდა მედიკოსთა ასოციაცია ნოტა ბენე

1524 205289454

ახალგაზრდა ეკონომისტთა კლუბი

1525 405284936

ნიკოლოზ ლეკიშვილის საარჩევნო ფონდი

1526 400197675

სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის

1527 405180637

სამედიცინო ინოვაციების აკადემია

1528 204909796

კავშირი "ინტერლოუ"

1529 406190679

ქაფი ჰაქი

1530 405075546

ტრეინინგებისა და განვითარების ასოციაცია

1531 405226599

გადაეცი

1532 434176072

მარნეულის რაიონის ბერძენთა კავშირი ფილია

1533 445398114

აჭარის მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების ფედერაცია

1534 404889368

კავშირი-ინიციატივა სამეგრელო

1535

ასოციაცია შიდა ქართლის ახალგაზრდული პროგრამების ფონდი

1536 406067152

ასოციაცია ქალი, ბავშვი და სოციუმი

1537 445512687

ასოციაცია ჯარას თაფლი

1538 204973840

ანსამბლი თბილისი

1539 405156496

ჯიშიანი ძაღლების მოყვარულთა კლუბი აიბო

1540 405001796

ჯეისიაი საქართველო

1541 412693535

ქ. ქუთაისის მრავალბინიან და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობების ასოციაცია

1542 222729457

"აბასთუმნის ტურისტული ასოციაცაი"

1543 239396550

აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

1544 200037236

ქ. თბილისის მერიის ს. ინაშვილის სახელობის №12 ხელოვნების სკოლა

1545

თემის აღორძინების კავშირი

1546 205030508

ეკონომიური კორუფციის მონიტორინგის ცენტრი

1547 218041660

ასოციაცია საქართველოს ოაზისი

1548 443863883

საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონის სოფელ წრომის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

1549 200210084

კავშირი მედტექნოლოგია

1550 402111291

საქართველოს კარდიო-ონკოლოგიის საზოგადოება

1551 222014371

სამხრეთ ოსეთის ჭადრაკის ფედერაცია

1552 222449866

კოლხეთი ახალი ინიციატივა

1553 415589438

ნეფარიძეების საგვარეულო კავშირი

1554 212905258

თავისუფალ ჟურნალისტთა ასოციაცია მეოთხე

1555 232388421

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიენება

1556 234066186

ჟახუნდერის სათემო კავშირი ლაშხეთი

1557 405402657

მანდატურთა ასოციაცია

1558 206344721

ახალგაზრდა კავკასიელთა მოძრაობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის

1559 416364393

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი თანგი

1560 400091627

სარუსო-2013

1561 404504915

კლასიკ არტ ემ ჯორჯია

1562 204563604

ახალგაზრდები მშვიდობისა და განვითარებისათვის

1563 400016512

ავსაჯანიშვილთა საგვარეულო კავშირი

1564 416330964

საქართველო გარდაბნის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1565 438114728

იდეების განვითარების ფონდი - საგარეჯო

1566 206341751

საერთაშორისო განვითარების ასოციაცია

1567 434178917

დერვიშ1

1568 401963112

ფლეშ-ინფო

1569 439397252

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ მერჯევის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1570 431945559

ჰუმანიტარული კავშირი ზესტაფონის კათარზისი

1571 412706969

საერთაშორისო ბიზნეს პალატა

1572 405415313

საქართველოს პიარ პროფესიონალთა ასოციაცია

1573 404545836

აი კუბი

1574 221283821

აფხაზეთის იმედი

1575 236076036

წეროვანი ჯგუფი-საქრთველოს სოფ. მეურნეობისა და ეკონომიკის განვითარების საზოგადოებრივ
სამეცნიერო კავში

1576 400034538

საქართველოს კლინიკური ჰემოსტაზიოლოგიის ასოციაცია

1577 406081911

მდგრადი განვითარების რეგიონულ კვლევითი ინსტიტუტი

1578 204433194

ვერტიკალი. სპორტული კავშირი

1579 245442542

აჭარის ქალთა გაერთიანება ლეჩაქი

1580 225394702

სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
კომპლექსი

1581 400149353

საფორთ ფონდი თბილისი

1582 405376551

დემოკრატიული მართვის ცენტრი

1583 419992093

საზოგადოებრივ უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია პატიმართა დედებისა და მეუღლეთა კავშირი

1584 230063016

ზესტაფონის რაიონის სოფ. ილემის თემის რეგისტრირებული კავშირი "იმედი"

1585 404467714

იყალთოს გორაზე ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის ფონდი

1586 243122795

სათემო კავშირი სათოვლია

1587 430799013

კანონი და სამართლიანობა

1588 402019267

ალტერ დრამა

1589 206117487

დიკე

1590 404893200

ჯანდაცვის ხარისხის საქართველოს ასოციაცია

1591 404869816

შვიდგზის ლოცვების ნუსხა-ხუცურის ასო-მთავრულის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება–
ფონდი

1592 404989474

თავისუფალი საზოგადოების ასოციაცია

1593 424070150

ლაიონს ქლაბ ახალციხე

1594 249272371

მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია

1595 401948210

ინვესტიციების მხარდაჭერის ქსელი

1596 209481167

თბილისის მცირე მეწარმეთა კავშირო

1597 404858962

სოფლის განვითარების ცენტრი

1598 225367894

საქ.ფერმერთა კავშირი ბოლნისის რ-ში

1599 429321502

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი მერიდიანი

1600 400185964

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1601 404483849

ერთობლივი სახლი

1602 440887943

ქარელის ებრაელთა საზოგადოება

1603 216362978

ობოლ ბავშვთა დახმარების ასოციაცია

1604 405081290

შუშანიების საგვარეულო კავშირი

1605 206114060

საქ ორთოპედთა კავშირი

1606 241562581

ყვარლის რაიონის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი ,,მონკავშირი"

1607 200125505

XXI საუკუნე და ადვოკატები

1608 401985544

ქართული ტაძარ–მონასტრების აღმშენებლობის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისა და
საადგილმამულო ბანკის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

1609 415594636

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ წყალშავის,ნიგოზეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი.

1610 400259652

ფეოლა

1611 202231487

ასოციაცია გა. ბა. ნა.

1612 212825086

კანონდამრღვევთა და კორუფციასთან მებრძოლი კავშირი

1613 421279743

რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობათა მხარდაჭერის ასოციაცია

1614 404411971

მერანი 2012

1615 417889404

შიდა ქართლის პენსიონერთა კლუბი

1616 437075512

ცხემლისხიდი

1617 423357405

წინ ახალი შესაძლებლობებისკენ

1618 405036241

ნაგვაზაოს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენის ფონდი

1619 405046392

ფონდი ახალი სიცოცხლე

1620 412743143

საქართველოს საერთაშორისო სამჭიდის ასოციაცია

1621 401991001

საერთაშორისო ჰუმანიტარულ-საქველმოქმედო საზოგადოება ნადეჟდა

1622 435431365

წმინდა გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის აკადემია

1623 435891064

მეოხი- 2010

1624 205178797

იურისტთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია "ფარი"

1625 205214356

კაი

1626 200118700

"საქართველოს ლოგისტიკური სისტემები"

1627 202063088

აბრეშუმის გზის ტურისტული კავშირი

1628 416322438

ენერგეტიკის მომხმარებელთა მხარდაჭერა

1629 236684352

თემური კავშირი „ფარვანა“

1630 247001934

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკოლოგიური და სპორტული ტურიზმის ფედერაცია

1631 441555620

კახეთის ჭიდაობის ფედერაცია

1632 427736738

ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების კავშირი

1633 215140586

ქ. ფოთის ბავშვთა ფედერაცია

1634 204447125

ჯანმრთელობა ყველასათვის

1635 406121815

სახარების რწმენით მონათლულ ქრისტიან-ბაპტისტთა ქ.თბილისის ქრისტე მაცხოვრის ეკლესია

1636 445410216

საზოგადოება ნუგეში

1637 402035784

სპორტული სარაგბო კლუბი მარულა

1638 202942432

ფრანგული სკოლა-ლიცეუმი

1639 445573825

ბათუმის საჭადრაკო კლუბი დიდოსტატი

1640 404546666

სახელოვნებო მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის ჯგუფი

1641 234236939

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კულტურათაშორის განვითარების ცენტრი
მარნეულის რაიონში

1642 205011565

ქ თბილისის 137-ე სკოლის განვითარების და აღორძინების ფონდი

1643 245436130

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეთა აჭარის
კავშირი

1644 412692983

ასოციაცია საზოგადოების უფლებები

1645 406282295

საქართველოს ახალგაზრდა სტომატოლოგთა ფედერაცია

1646 220361196

მერკური

1647 404536793

კოალიცია აუტიზმისთვის

1648 200253251

საქართველოს დაცვისა და უსაფრთხოების კომპანიების კავშირი - გრაალი

1649 406191277

საქველმოქმედო ფონდი გლობუსი

1650 400298879

ფარცხნალის ფონდი

1651 406300006

გაიმ რესირჩ სენტერ

1652 405252195

სამოყვარულო ფეხბურთის კლუბი იბერია

1653 400281397

დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირების ახალი გაერთიანება

1654 404441868

წმინდა გიორგის ლაშქარი

1655 204570259

ინტეგრაცია-პროგრესი

1656 439394852

ნაბიჯი

1657 402081803

მთავარანგელოზ გაბრიელის და პეტრე მოციქულის სახელობის ფონდი

1658 404919353

საქველმოქმედო ფონდი სანი

1659 202361782

კავშირი "მედია ინიციატივების ჯგუფი"

1660 405465633

ქრისტეს ჯვარი

1661 412705345

იმერეთის რეგიონალური პარაოლიმპიური ორგანიზაცია

1662 401982084

ახალგაზრდული მედია-კავშირი

1663 245621974

აჭარის მდგრადი განვითარების ასოციაცია

1664 230869753

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "კავშირი "ფლორა და ფაუნა + "

1665 228536279

საფეხბურთო კლუბი ფიროსმანი

1666 212921105

საქართველოს ფსორიაზის ასოციაცია ფსო ჯორჯია

1667 420424945

პროგრესული სივრცე

1668 405322084

ოპერის თეატრის სოლისტთა ანსამბლი სულიკო

1669 426544956

კრიტიკული კვლევის ცენტრი

1670 401987588

საქართველოს პენსიონერთა ლიგა

1671 401980237

პროფესორთა ლიგა

1672 401993679

ინიციატივა სამოქალაქო საზოგადოებისათვის

1673 204426923

სამოქალაქო საზოგადოების კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი

1674 202170738

ქ. თბილისის #18 საშუალო სკოლა-ლიცეუმის განვითარების ფონდი

1675 406294237

საქართველოს პოეტების საერთაშორისო ასოციაცია

1676 202063934

ინტელექტუალ ქიმიკოს ქალთა ასოციაცია სინთეზი

1677 211403729

საკუთრების დაცვის კორპორაცია "შანსი"

1678 202351409

კავშირი "განახლებადი ენერგეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"

1679 448057156

ხულო 2021

1680 402023957

მიხეილ ახალაძის ფონდი მამაშვილობა

1681 425358686

ფერმერთა ასოციაცია დისველი

1682 405016192

ტრადიციებით მომავლისკენ

1683 405226928

საქართველოს ბუდისტური გაერთიანება

1684 404432422

ქართული სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

1685 405485620

მიწის განვითარების ფონდი

1686 228535323

ასოციაცია "წითელწყარო"

1687 205000041

ქართ. ფოლკლორის განვითარების ასოც. "ჩირაღდანი"

1688 406217918

საქართველოს ენდოსკოპისტთა გაერთიანებული ასოციაცია

1689 404889439

თანამედროვე სამშენებლო მენეჯმენტი (MCM)

1690 412744222

ქართული ემიგრაციის,დემოგრაფიული და ეკონომიკური ცენტრი

1691 404911887

ტუხაშვილების საგვარეულო კავშირი

1692 431945185

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაწესებულებების მოსამსახურეთა პროფკავშირული
ორგანიზაცია

1693 404461514

საქართველოს პროფესიონალ ამზომველთა ასოციაცია

1694 430799567

საქართველოს თეთრიწყაროს რაიონის დაბა მანგლისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1695 405243678

დაცული და ინფორმირებული საზოგადოება

1696 433651434

ვირტუალური ტელეკომპანია ცანი

1697 406309613

სოციალური სოლიდარობისთვის

1698 405018840

ახალგაზრდა თაობა

1699 400027056

იბერიულ-კავკასიური საზოგადოებრივი გაერთიანება კავკასიელი

1700 205002450

"ერთიანი სეისმური დაცვის ეროვნული სამსახურის პროფკომიტეტი"

1701 445564586

ბათუმის საბრძოლო ხელოვნების აკადემია

1702 406025028

დავით დურგლიშვილის საქველმოქმედო ფონდი იმედის ხელი

1703 202063505

მასმედიის სასწ.დაწესებულებათა ხელშეწ.და განვითარების ასოციაცია

1704 424617999

ახმეტის ახალგაზრდული ალიანსი

1705 234178984

აზერბაიჯანელთა კავშირი ,,თავისუფლება და თანასწარუფლებიანობა

1706 404926390

ქართული ღვინის კვლევის ცენტრი

1707 444547420

დევნილთა საზოგადოება თორსა

1708 405154005

ალექსანდრე ტუღუშის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი მამლუქი 6

1709 430036613

მოხელე და კანონმდებლობა

1710 202360462

რეგისტრირებული კავშირი "ქ. თბილისის ფარმაცევტთა ასოციაცია"

1711 404412211

ბარნაბიშვილების საგვარეულო კავშირი

1712 404615190

საქართველოს პროფესიონალური ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტების ასოციაცია

1713 445493216

განათლებისა და მეცნიერების მხარდაჭერის ალფეროვის საერთაშორისო ფონდი

1714 400201143

მშობლიური კერა

1715 406252424

ახალგაზრდული ცენტრების ასოციაცია

1716 246956851

რეგისტრირებული კავშირი პეტრა

1717 419982120

საუნჯე

1718 404981748

წარმატებული საქართველოს მომავლისათვის

1719 443121774

კავშირი იმედი-2017

1720 243572031

სათემო კავშირი "ბორითი"

1721 405344603

ადამიანის საერთაშორისო ინსტიტუტი

1722 405367482

რეგენერაციული აგროკულტურის ცენტრი

1723 220375494

განათლების ცენტრი ასოციაცია კოლხიდა

1724 202209546

ახალი თაობის ინიციატივა

1725 446758009

სოფლის მდგრადი განვითარების ასოციაცია

1726 426522202

გარდაბნელ აზერბაიჯანელთა ფონდი

1727 445583431

აჭარის უძლიერეს მამაკაცთა და მთიელთა თამაშების ფედერაცია

1728 417890394

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ დიცის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

1729 402162495

საქართველოს კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ერთობა

1730 200277495

33ა

1731 402029407

ახალგაზრდული ასოციაცია სტუდჰაბი

1732 406314858

გლობალური გამოწვევების მართვის ლაბორატორია

1733 404594998

ფენიქსი 2020

1734 405260747

საბრძოლო ხელოვნებათა საერთაშორისო ორგანიზაცია

1735 404945431

მზია მიქელაძის სახელობის ფონდი

1736 204536430

მაგიდის ჩოგბურთის კლუბი ტოპ-სპინი

1737 205214560

სამედიცინო საქმიანობის კონსალტინგი

1738 216401864

საავტომობილო ტრანსპორტი

1739 206165941

ქართველთა და რუსთა საზოგადოებრივი კავშირი მეგობრობა

1740 205017863

ქ.თბილისის ს.ყიფშიძის სახელობის ნევროლოგთა ასოციაცია

1741 445506603

აჭარის აფხაზთა თემი-ათირასი

1742 404912127

საქველმოქმედო ფონდი - ვერტიკალი

1743 205026693

"საქველმოქმედო ორგანიზაცია სიკეთე კავშირი"

1744 204963441

შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო ფონდი XXI საუკუნე

1745 406352101

მაგიდის ჩოგბურთის კლუბი - ცხუმი

1746 432387455

განათლების ფონდი საქართველოსთვის

1747 404390921

საქართველოს მომხმარებლის მეგზური

1748 420426051

შესაძლებლობების გარემო

1749 234242735

ააიპ "ასოციაცია განათლების ახალგაზრდა ცენტრი "პროეკტ-ტოიფუნ"

1750 415601851

მაცხოვრის მირქმის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

1751 405205371

ანსამბლი გოარი

1752 400081228

აღმოაჩინე საქართველოს ბუნება

1753 402156420

იმედი 2020

1754 430039745

მოძრაობა-დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ

1755 426119657

სამცხე-ჯავახეთის სათემო განვითარების ცენტრი

1756 404982854

თბილისის კალათბურთის ფედერაცია

1757 405038258

სამართლის მეცნიერთა კავშირი

1758 205016329

"ინტელექტი"

1759 412694794

მომავლის ახალგაზრდული პოზიცია

1760 423100334

ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება - კულტურის ცენტრი

1761 200273266

მოქალაქეთა დაცვის ცენტრი

1762 433108022

საქართველოს სტუდენტური ერთობა

1763 405079007

კავკასიის დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

1764 231289432

"მეღვინეობა და მევენახეობა კახეთი"

1765 230805901

საქ. ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი

1766 243126130

გუნიაკალა 2007

1767 402043034

ჩინეთ საქართველოს სამედიცინო აბრეშუმის ხიდი

1768 211362256

ქ. თბილისის №63 საბავშვო ბაგა-ბაღი

1769 405250446

კინო-არქიტექტურის ოფისი

1770 204929541

კიბოსსაწინააღმდეგო საქართველოს ეროვნული ფონდი

1771 227745321

"ეკ. დანაშაულთან,კორუფ. და კონტრაბანდასთან ბრძოლის"კავშირი

1772 405102071

ქართულ-რუსული ფორუმი

1773 202450454

საქართველოს ემიგრანტთა კავშირი

1774 405417990

თთი ინიციატივა

1775 406321984

ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ასოციაცია

1776 404876265

თეოსოფიური კავშირი

1777 405035867

საქართველოს გეოპოლიტიკური კვლევის ცენტრი

1778 400093741

დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საზოგადოება თავისუფალი სიტყვა

1779 253643721

სათემო ორგანიზაცია "ხიდი"

1780 402035533

შემოქმედებითი ცენტრი არტ ფეისი

1781 202204177

საქართველოს საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო მოძრაობა - კვალი XXI

1782 247865207

შუახევის სახელოვნებო სკოლა

1783 405099094

ევრაზიის ქალთა ქსელი შიდსის საკითხებზე

1784 202173049

ებრაული ახალგაზრდული ფონდი "ჰილელი-თბილისი"

1785 428883997

წარმატებული ქალი ძლიერი საზოგადოება

1786 412760463

კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის სარემონტო ფონდი

1787 439863346

სამეგრელოს რეგიონის ლელოს ფედერაცია

1788 230869708

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

1789 231254086

ანა

1790 405115691

საქართველოს ტელეოპერატორთა გილდია

1791 405154390

ურბანული კვლევების ცენტრი

1792 201950433

სრულიად საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
ასოციაცია)

1793 202425544

საქ. ომის, შრომის, ძალოვანი სტრუქტურის ვეტერანებისა და მიგრანტების დახმარების საერთაშ. ფონდი
"მადლი"

1794 400058165

რაგბის კლუბი ხვამლი

1795 417890410

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ტყვიავის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

1796 203836554

აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

1797 202352417

საქართველოს ტრენერ პედაგოგთა კავშირი - "ლამპარი"

1798 404879725

საქართველოს აირსოფტის ასოციაცია

1799 234226058

მარნეულის რაიონის განვითარების ფონდი

1800 404927638

ჰუმანური განვითარების ცენტრი

1801 442264390

ასოციაცია მუხურის თაფლი

1802 405003829

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ასოციაციის საქართველოს ეროვნული ჯგუფი

1803 225385507

ადამიანის უფლებების დაცვის ასოციაცია

1804 212800432

პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ცენტრი

1805 220382921

იმედი

1806 208187736

სათემო ფონდი "ადგილის დედა"

1807 404592552

ალექსი და ვახტანგ მაჭავარიანის საქველმოქმედო ფონდი

1808 404571726

მოხეტიალე მთვარის თეატრი

1809 404854911

სახალხო სასამართლოს ფონდი

1810 404469311

საქველმოქმედო ფონდი - უსახლკაროთა მეგობრები

1811 438728227

სამტრედიის ჭადრაკის ფედერაცია

1812 404885530

ქალები ჯანმრთელობისათვის

1813 406149671

საქართველოს ახალგაზრდა ლიდერები

1814 405231618

იკას ფონდი იკაროსი

1815 406301522

საზოგადოებრივი განვითარება

1816 405489378

ახალგაზრდების და ზრდასრულთა განვითარების ასოციაცია

1817 245527327

ადამიანისა და იურიდიულ პირთა უფლებების, ძირითადი თავისუფლებების დაცვისა და
კორუფციასთან ბრძოლის რეგისტრირებული კავშირი

1818 442732492

საქართველოს სამეგრელოს წალენჯიხის რაიონის სოფელ ეწერის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1819 205015062

საქართველოს ლომების კლუბი

1820 215125111

რეგისტრირებული კავშირი მართალი თაობა

1821 402094201

აქტიური სპორტის ასოციაცია

1822 204431980

ქ. თბილისის 145-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

1823 205225763

დედათა გაერთიანება ინანა

1824 205009239

"გეოლოგია-რანი ვართ?! რანი ვიქნებით?!"

1825 404431735

ბოკუჩავების საგვარეულოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ბოკუ-ფონდი

1826 406278567

საქართველოს ასოციაცია

1827 220349380

ზუგდიდის მხარის დევნილთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

1828 401983813

ფონდი იბერიელი მომლოცველები

1829 426540488

ეისითი

1830 204476307

რეგისტრირებული კავშირი ლადო გუდიაშვილი

1831 200082524

კავშირი "ახალგაზრდული ბანაკების ასოციაცია

1832 220351651

ასოციაცია მანდილი

1833 404379828

საქართველოს გიდების ასოციაცია

1834 205010539

"იფკ საქართველოს კიოკუშის კარატეს ფედერაცია"

1835 406185140

საერთაშორისო ახალგაზრდული აკადემია

1836 406346422

შპს ვისდომ თუთორინგ ფაქთორი

1837 242731380

ჯვარი-XXI

1838 405311924

მწვანე ბიზნესის ასოციაცია

1839 205059158

პროგრესული ინჟინრული კონსტრუქციები "პიკ"

1840 242262190

ჩხოროწყუს მართლმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი ნერჩი

1841 406042866

კაჭარავათა საგვარეულო კავშირი

1842 445533940

აჭარის ქვიშის რაგბის კავშირი

1843 202958601

თბილისის მე-3-ე საშ. სკოლის განვითარების ფონდი

1844 238743561

დიდი ჯიხაიშის კულტურის სახლი

1845 235446264

სარკმელი

1846 204574111

საქართველოს საპატრიარქოს სატელეფონო-საინფორმაციო და ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური თანადგომა

1847 443121499

ფართოპროფილიანი სასწავლო ცენტრი გუმბათი

1848 212919859

მედიცინის საზოგადოებრივი ასოციაცია

1849 430026740

ზესტაფონის სამოქალაქო დარბაზი

1850 405484186

საერთო-სახალხო მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის დასაბრუნებლად

1851 434162194

საქართველოს ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო ასოციაცია

1852 412746033

ბმვ-ს ოფიციალური ფედერაცია

1853 405102044

საქართველოს ნიკო კეცხოველის სახელობის ბოტანიკური საზოგადოება

1854 205014964

ენერგეტიკული სტრატეგიული კვლევების ცენტრი

1855 400059119

თბილისის ზღვა +

1856 245433687

"დევნილთა საკითხების საკოორდინაციო საბჭო"

1857 442728470

ინფორმაციული უზრუნველყოფის ცენტრი ჯიხა

1858 202210954

პოლიციელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია

1859 405361031

საქართველოს სამართლის ინსტიტუტი

1860 412733993

სამართლის კარიბჭე

1861 421275195

გეგუთის უშუ სანდას კლუბი გეგუთი-2017

1862 231246951

წინანდალი

1863 429320790

დუშეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

1864 202174459

ქალი და სამყარო

1865 204430053

ექიმები კატასტროფებისადმი მზადყოფნისათვის

1866 404961868

პროფესიონალ რკინიგზელთა კლუბი LOCO MOVERE

1867 212807916

INIS საერთაშორისო კონტაქტებისა და საინფორმაციო სისტემების კავშირი

1868 400034208

დურუჯი

1869 405138756

თბილისის სოლიდარობის ქსელი

1870 404556912

ჯანმრთელი სიცოცხლე- წარმატებული მომავალი

1871 233645687

მომავლის სახელით

1872 404421924

კრეატიული თაობა

1873 245427514

ასოციაცია შავი ზღვის ეკო-აკადემია

1874 430804793

გარისელი

1875 215149774

საქართველოს რეგიონალური თეატრების ქსელი

1876 202166645

საქართველოს მეწარმეთა და მომხმარებელთა უფლებათა დაცვის ასოციაცია

1877 404461569

თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრი

1878 233728589

სათემო კავშირი "ერთობა

1879 402007644

სიცოცხლე სიკეთისთვის

1880 443121382

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ტბეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

1881 405475061

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის საკონსულტაციო სააგენტო

1882 404478846

სრულიად საქართველოს მუსლიმთა კონგრესი

1883 404437622

საქართველოს პარლამენტის მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი

1884 204959296

ასოციაცია საინფ.-ანალიტიკური ცენტრი "ნოტა ბენე"

1885 205011271

"მომავალი და აღმშენებლობა"

1886 202287435

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კვლევების განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

1887 218016368

ასოციაცია ახალგაზრდული კლუბი ცხინვალელი

1888 205261704

საქართველოს სამედიცინო პროფესიული განათლების ასოციაცია

1889 204480310

კავკასიური სახლი-კულტურათა გზაჯვარედინი

1890 205021741

ქართულ ფერმერული პროდუქტების წარმოების და პოპულარიზაციის სააგენტო

1891 400020632

ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

1892 226161756

ასოციაცია "ჯანმრთელობა"

1893 204519707

საერთაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია გედეონი

1894 205287740

შავი და ბალტიის ზღვის ალიანსი - საქართველო

1895 400161409

ჩვენ ერთად ვართ

1896 420008404

ზუგდიდის რაიონის ს. ახალაბასთუმნის საფეხბურთო კლუბი "ფენიქსი"

1897 404874150

საქართველოს გლაუკომის საზოგადოება

1898 205065739

საქართველოს იურისტთა და ეკონომისტთა კავშირი

1899 233143880

"წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლისიის მშენებლობის ფონდი"

1900 204440694

კოტე მახარაძის სახელობის ფონდი

1901 402059231

გრინვეი

1902 205109988

ფონდი სიჯანსაღე

1903 230092164

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

1904 405384935

ინოვაციური განათლების ცენტრი საქართველო

1905 406107305

სილქნეტის გაერთიანებული პროფორგანიზაცია

1906 404986752

ფესტივალი კინომატოგრაფია ყველასათვის-Filmmaking for All Festival

1907 400276296

საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო აკადემია ქალდეა
საქართველო

1908 211383705

"ასოციაცია ურთიერთობა"

1909 406237004

გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდი

1910 419987900

ახალი თაობა საქართველოსთვის

1911 430026651

საქართველოს მევენახეთა, მეღვინეთა და მებაღეთა სამეცნიერო –კვლევითი–საწარმოო კავშირის
იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

1912 448409927

საჭადრაკო კლუბი ეტლი

1913 236689936

ნინოწმინდის წიწერნაკ საბავშვო ბაღი

1914 431954076

ჩხარის მომავალი

1915 205021714

ცვლილებების თეატრი

1916 200139867

დეტექტივთა ასოციაცია - ვიდოკი

1917 220347621

რეგისტრირებული კავშირი საზოგადოებრივი კლუბი

1918 433102750

წმინდა ქეთევან წამებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

1919 404517000

ემიგრანტ შემოქმედთა მხარდაჭერისა და პოპულარიზაციის საერთაშორისო ფონდი

1920 405264191

აფხაზეთის რაგბის ფედერაცია

1921 205283129

ქართველი ევროპელები

1922 422935836

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბუგეულის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1923 233108124

ლაგოდეხის კომუნალური მეურნეობის გაერთიანება

1924 400093377

საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი

1925 205120055

კულტურული ინტეგრაციის ცენტრი

1926 405128115

სამართლებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი

1927 404435152

საქართველოს ხარისხის ასოციაცია

1928 406100320

ასოციაცია ბიო

1929 415106343

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი

1930 215599840

ჭიათურელი

1931 405162675

ლევან კოტეტიშვილის სახელობის ფონდი

1932 424254292

სამცხე-ჯავახეთის განვითარების ცენტრი

1933 220352446

ნაკალი

1934 405314627

თბილისი მურალ ფესტ

1935 406243435

ფონდი ბენუ

1936 202296390

ეროვნული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ფონდა ქტიტორი

1937 430033475

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზესტაფონის 1 დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

1938 406243667

საქართველოს ეროვნული უშიშროების და სამხედრო-პოლიტიკური კვლევის აკადემია

1939 204533237

ფონდი პატრიოტი 2007

1940 202409786

აფხაზეთის ფუტსალის (დარბაზის ფეხბურთის) ასოციაცია

1941 427718669

კავშირი ბაკურციხის თემი

1942 438111339

თანამშრომლობა უფლებებისათვის

1943 405342348

ადამიანური კაპიტალის განვითარების ცენტრი

1944 240391633

დემიკრატიული აღორძინების კავშირი

1945 224072517

კავშირი "ტრიუმფი"

1946 200178002

ინდივიდუალურ მენაშენეთა ასოციაცია "ახალშენი"

1947 404612709

მეშურდულეთა ეროვნული ფედერაცია

1948 412743492

ევროპული მოქალაქეობის და იდენტობის ქსელი

1949 434160686

მარცვალი

1950 404983149

თბილისის მიკროავტობუსთა და საქართველოს სხვა სატრანსპორტო მიმართულებებში დასაქმებულ
მუშაკთა პროფესიული კავშირი

1951 237104691

საკურთხეველი

1952 234065356

ძიუდოს, ქართ.ჭიდაობის და კლდეზე ცოცვის სკოლა

1953 239869656

სოციალურად დაუცველ ფენათა კავშირი მოწყალება

1954 420435023

აფხაზეთის ხმა 2021

1955 404497406
1956 406136186

ინვალიდ ბავშვთა საფეხბურთო ლიგა
პრობაციონერ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, იძულებით გადაადგილებელ, სოციალურად
დაუცველ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა მომზადება-გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობის
ცენტრი თანადგომა

1957 204414473

საერთაშორისო კავშირი "მოწყალების არმია"

1958 445603669

მედია ომბუდსმენი

1959 205086985

კულტურის სპორტისა და განათლების ნაციონალური ფონდი

1960 205280961

სხივი მკურნალი

1961 200263632

სხვავის წმინდა სამების სახელობის ეკლესიის მშენებლობის საქველმოქმედო ფონდი

1962 406103684

სტუდენტთა გაერთიანება სამართლიანი საქართველოსთვის

1963 412675396

ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

1964 443863874

საქართველოს, შიდა ქართლი, ქალაქ ხაშური2 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

1965 205029486

საშენი მასალები და მშენებლობა ფალსიფიკაციის გარეშე

1966 205110798

ქართული ღვინის მწარმოებელთა კავშირი

1967 206209011

ქართული ნაგაზის გადარჩენისა და აღორძინების საზოგადოება

1968 405262843

საქართველოს სივრცითი განვითარების მართვის ინსტიტუტი

1969 405426285

არტ ინსეფშენ ჯეორჯია

1970 402042446

ხელოვნების განვითარება საქართველოში

1971 406247743

საქველმოქმედო ფონდი ერეკლე ყულოშვილის დედის დასახმარებლად

1972 448413850

სუფთა წყარო-99

1973 420432268

საქართველოს საპატრიარქოს ავსტრიისა და გერმანიის ეპარქიის განვითარების ფონდი

1974 400029660

კენჭუაშვილთა საგვარეულო კავშირი

1975 404857311

ფონდი თემიდა

1976 205243967

ლიდერთა სკოლა

1977 400255816

საქართველოს ჯეო ბასკეტის ფედერაცია

1978 202243125

ალპა

1979 412677642

როხის უფლებები

1980 445580657

ქართული თეატრის ელექტრონული არქივი

1981 431953558

ალაო

1982 448408599

მაჭახელას აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

1983 204409425

საქართველოს ახალგაზრდა სოციალისტები

1984 205007990

კავკასიისა და ამიერკავკასიის (მის, მისის, მისტერ) საერთაშორისო სილამაზისკონკურსების ფედერაცია"

1985 405453726

არასამთავრობო ორგანიზაცია გააძლიერე განათლებით

1986 406199055

საერთაშორისო ახალგაზრდების განვითარება საქართველო

1987 206346676

ახალგაზრდული ცენტრი საქართველო

1988 205011173

ქალთა და მოზარდთა სოციალური ადაპტაციისა და მომსახურეების ცენტრი

1989 212706614

ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი

1990 402176140

გავაზიაროთ ბედნიერება

1991 441561445

საქართველოს სუფრის ყურძნის ასოციაცია

1992 405098175

საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის სახლი - კეთილსოფელი

1993 205293975

მდგრადი განვითარების არქიტექტურის ლაბორატორია

1994 427735800

განათლების აკადემია

1995 439869625

სამართლის აკადემია

1996 405038230

საქართველოს საგუნდო საზოგადოება

1997 405177650

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების საერთაშორისო ცენტრი

1998 404887850

სკოლა ცხოვრებისა

1999 404852593

მეცნიერების, ინოვაციისა და მმართველობის განვითარების ცენტრი

2000 203832816

ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი ასოციაცია "არილი"

2001 202215101

პიროვნებისა და უსაფრთხოების დაცვის კავშირი

2002 230866177

ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა თეთრიწყაროს რაიონული განყოფილება

2003 208215634

უსინათლოთა და მცირე მხედველთა ასოციაცია უსინათლოები საზღვრებს გარეშე

2004 216358153

საქ. შრომის ფედერაციის ქვ. ქართლის რეგიონალური და რუსთავის საქალაქო კომიტეტი

2005 405320790

წრიული ეკონომიკის კლუბი ბათუმი

2006 202251785

კავშირი მომავლის პროექტები ელეგია

2007 202230807

საქართველოს საერთაშორისო სპეცდაცვის სამსახურის საზოგადოებრივი კავშირი

2008 404996974

ჩინური გამაჯანსაღებელი ჩიგუნის ფედერაცია საქართველოში

2009 205056179

ქართული სახლი

2010 404941630

თავსატეხების და სამაგიდო თამაშების ფედერაცია

2011 222942172

სათემო კავშირი თლუღი

2012 402112548

პირველი მოთამაშე

2013 300088991

ადვოკატები საკანონმდებლო ინიციატივებისთვის

2014 405227847

თანასწორობა, უფლებები

2015 416315008

სამოქალაქო ინიციატივების რეგიონული ცენტრი

2016 404543375

სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაცია

2017 404595808

საქართველოს ანტიკორუფციული, ანტიმონოპოლიური და ნეგატიური ფაქტების შესწავლისა და
რეაგირების საზოგადოებრივი ცენტრი

2018 454408588

ფრიედუ.ჯი

2019 401962435

სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი - GRATIS

2020 205038243

ისლამის კულტურისა და ყურანის მეცნიერული კვლევის ასოციაცია

2021 254406655

ქალთა საფეხბურთო კლუბი იბერია

2022 400013711

ინტელექტი - ქვეყნის სამსახურში

2023 405285800

ფესვი

2024 404536418

აჰურა

2025 404860646

ქართულ-ამერიკული სპორტული აკადემია

2026 445437000

ქართულ-ებრაული ურთიერთობების ასოციაცია

2027 434166270

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

2028 404892452

Center for Information Management and Support (CIMS)

2029 243573771

ლეღვან-მარელისის განვითარების ფონდი

2030 405405501

საქართველოს ჩირის ასოციაცია

2031 204521366

ფონდი "რიო - გარემოს მდგრადი განვითარებისათვის"

2032 405139611

საქართველოს ეტლის რაგბის კავშირი

2033 216452210

ააიპ " ქ. რუსთავის #6 საჯარო სკოლის მშობელთა ასოციაცია "

2034 203843975

საქართველოს მეკლდეურობის ფედერაცია რეგისტრირებული კავშირი

2035 405508801

საქართველოს კოსმეტიკის მწარმოებელთა ასოციაცია

2036 417892338

კოშკის სათემო განვითარების ცენტრი

2037 400265921

აღდგენითი მართლმსაჯულების და რეაბილიტაციის ცენტრი

2038 434177017

ალგეთის ახალგაზრდული ცენტრი ამბრელა

2039 445399952

სპორტული ორთაბრძოლების კლუბი კერგიდა-ბოქსინგი

2040 200085193

გაჭირვებულ და დაზარალებულ ოჯახთა კავშირი-ერთობა

2041 429323172

დუშეთის ფერმერთა კლუბი

2042 229281238

ბაზალეთის საოჯახო დასასვენებელი სახლი

2043 204411939

¿საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება¿

2044 404968914

ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა

2045 405087007

საქართველოს გულის უკმარისობის ასოციაცია

2046 404856973

საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაცია

2047 406045195

კორსანტიების საგვარეულო კავშირი

2048 204457140

კავკასიის შემსწავლელი ახალგაზრდული ცენტრი

2049 212800664

მუმლაძეთა საგვარეულო კავშირი

2050 445602269

არტ საზოგადოება - ლიმონარიუმი

2051 436031731

წიწამური

2052 405004908

ბიზნესის საერთაშორისო სკოლა

2053 400027519

არტ კლუბი

2054 245548830

საქართველო-უკრაინის ასოციაცია "თავადი ნაკაშიძე"

2055 400323690

საქველმოქმედო საზოგადოება დრონი

2056 421272982

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2057 426109542

ხრიკაძეთა საგვარეულო კავშირი

2058 412752221

ინფორმაციული დეველოპერული ჰაბი

2059 402200097

ქ. თბილისის პარაჭიდაობის ფედერაცია

2060 221290751

საერთაშორისო სოროპტიმისტთა კლუბი წყალტუბო

2061 218081670

ლაზარე

2062 406087862

სამოქალაქო ინიციატივა - საზოგადოების ჯანმრთელობისათვის

2063 412726162

საქართველოს ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრი

2064 434067902

ქვემო სვანეთის სათემო ორგანიზაცია

2065 400075770

საქართველოს ომის ვეტერანთა უფლებების დაცვის ასოციაცია - პატრიოტი

2066 434163200

ახალი საქართველო მირას

2067 405234483

რადიატორი

2068 205020181

ახალგაზრდა ჰერელთა ასოციაცია

2069 237096101

"ანასეულის სამეცნიერო საწარმოს პროფკავშირი"

2070 204978649

"კორუფციასთან მებრძოლ ტელეჟურნალისტთა კავშირი"

2071 405117591

ქონთემფორარი არტ ფეშენ - ჯორჯია

2072 249264549

ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი "აპოლონი"

2073 212808032

კიდევაც დაიზრდებიან

2074 430805239

ქართულ-არაბულ, აფრიკული ბიზნესს გაერთიანება

2075 446756868

საქართველოს ქედის რაიონის დოლოგანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2076 419620002

საქართველოს ტყიბულის რაიონის, მუხურის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2077 445554828

საქართველოს სახანძრო უსაფრთხოების ასოციაცია

2078 400182039

თბილისის ბოდიბილდინგის, ფიტნესის და ფიტნეს-მოდელის ფედერაცია

2079 444552574

ნიკოს ეზო

2080 205289034

მოდერატორული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

2081 208208063

ჟურნალისტთა ანტიკორუფციული საგამოძიებო ორგანიზაცია

2082 440889460

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ზღუდერის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2083

ვიზა

2084 441561793

სოფლად მცხოვრებ ქალთა უფლებებისთვის

2085 246956897

ჩვენი ქობულეთი

2086 204436459

ენერგია-საქართველოს დემოკრატიული აღორძინებისათვის

2087 420010268

მთავარი თაობა

2088 224071215

საბინაო-კომუნალური და საყოფაცხოვრებო მომსახურების პროფკავშირი

2089 406315063

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ფონდი მოწყალე სამარიტელი

2090 445405179

მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა

2091 204953238

"საქართველოს ფილატელისტთა კავშირი"

2092 438734425

სიკეთის რევოლუცია

2093 404960128

მრავალეროვნული საქართველოს კაზაკთა სამრევლოების აღორძინების საერთაშორისო საქველმოქმედო
სოციალურ-ეკონომიკური ცენტრი (სკაც)

2094 404488185

საქართველოს ხაბად ლუბავიჩი

2095 205178886

კავშირი ჯანდაცვის განვითარების ცენტრი

2096 202942361

საქართველოს ჰაპკიდოს ეროვნული ფედერაცია

2097 405224644

სმარტ კავკასია

2098

გენდერული პრობლემების კვლევის რეგიონული კავშირი მედეა

2099 239897741

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი გამარჯვება 2008

2100 216397940

ინტელექტუალური ინტეგრაცია

2101 404519918

საქართველოს,ქალაქ თბილისის,დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის დიღმის მასივი 1-ის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

2102 402015092

ახალგაზრდები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისთვის

2103 205002511

"საზოგადოების დაუცველი ფენების დასაქმება"

2104 405294952

სროლის სახეობათა კლუბი თბილისი 2018

2105 400013178

ქართული საბრძოლო ხელოვნების ეროვნული ფედერაცია ხრიდოლი

2106 202334759

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის ცენტრი

2107 405350016

აიდენთიფაი ფაქტ

2108 424617338

ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

2109 405120747

საჯარო მოხელეთა ასოციაცია

2110 404496880

ასოციაცია ალექსანდრე ქართველი

2111 401985367

ცნობილები-თანაბარი უფლებებისთვის

2112 405007763

ხელბურთის კლუბი მამული

2113 205022303

გარემოს მედიცინა

2114 223102005

კავშირი ,,სამცხე-ჯავახეთი"

2115 405425099

ჰუმანითი ფირსთ ჯორჯია

2116 401987953

აფხაზეთი-ამრა

2117 236076786

ახალგაზრდა მეცნიერ - პედაგოგთა და სტუდენტთა ურთიერთთანამშრომლობის კავშირი

2118 406094881

დირექტორთა საზოგადოება საქართველოში ღირსეული ეროვნული განათლების შექმნისათვის

2119 406108162

თბილისის პროფესიონალური ორთაბრძოლების ფედერაცია

2120 429325223

საქართველოს ვეტერან მეომართა და ინვალიდთა ორგანიზაცია ვეტერანები მშვიდობისათვის

2121 426113644

საქართველო, ქალაქ ბორჯომის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2122 204574255

ქართულ-ყაზახური ბიზნეს სახლი

2123 402018320

ფედერაცია თბილისის ბუღალტერთა სახლი

2124 209478787

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი `მედია 2000`

2125 445496008

ოცნების ქალაქი

2126 405368631

მოძრაობა სირცხვილია

2127 435892553

ახალგაზრდული ცენტრი უშგული

2128 442262560

საქართველო, სამეგრელო , ჩხოროწყუს რაიონი სოფელი კირცხის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2129 404896555

საქართველოს პენ-ცენტრი

2130

მესტიის რაიონის ინვალიდთა და დევნილთა კავშირი

2131 445592902

აჭარის ა.რ-ის კრივის განვითარების ფონდი

2132 203850680

ქ. თბილისის №144 საბავშვო ბაგა-ბაღი

2133 401971283

საქართველოს ინ ვიტრო განაყოფიერებისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საზოგადოება

2134 209475147

თბილისის 174-ე საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

2135 245439734

ევროპულ ენათა სწავლების ცენტრი

2136 218073723

ასოციაცია სხივი

2137 429330048

სამთო-სათხილამურო კლუბი გუდაური პირველი

2138 202269071

ეთიკური ურთიერთობები

2139 237092757

საკრებულოთა ასოციაცია ოზურგეთის საკრებულო

2140 432548585

ახალგაზრდული პორტალი

2141 405346255

მწერალთა,ხელოვანთა,საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო აკადემია გულანი

2142 220387882

გარემოს დაცვისა და კულტურულ საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ასოციაცია დიაპაზონი

2143 204433265

რაგბის მხარდამჭერთა ლიგა

2144 406048995

მანაგაძეების საგვარეულო კავშირი

2145 206347041

მართმადიდებელ ქრისტიანთა განვითარების ფონდი კანდელი

2146 431165339

საქველმოქმედო ფონდი "მომავალი თაობის გადასარჩენად"

2147 404891266

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ივერიელი

2148 404400215

ბურან კლუბი

2149 246993650

ეროვნული დასი

2150 400017799

ეთნო სახლი

2151 401961454

აისბერგი - საერთაშორისო სამოქალაქო ჩართულობის ბიურო საქართველოს ეკონომიკური
რეკონსტრუქციისათვის

2152 425357231

ქვემო ქართლის ეროვნული უმცირესობათა ინტეგრაციის ფონდი

2153 404440146

მუნიციპალური განვითარების ცენტრი

2154 400212088

კამერატა ჯორჯია

2155 205279580

ლიბ.ჯი

2156 206124111

აფხაზ და ქართველ ახალგაზრდა ხელოვანთა კავშირი "ახალი წიგნი"

2157 405228454

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების დაცვის საბჭო

2158 202055505

თბილისის №23 საბავშვო ბაგა-ბაღი

2159 428884013

ქართულ-აზერბაიჯანული მეგობრობის სახლი

2160 438726764

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი გმრ-სიკეთის პლანეტა

2161 420424696

საქართველოს,სამეგრელოს, ზუგდიდის რიყის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2162 241582701

კახეთის ფრენბურთის ფედერაცია

2163 430804141

დოგს ამბულანსე. უსახლკარო ძაღლების დახმარების კლუბი არ იდარდო

2164 423355979

ნიუ სთაილ

2165 401959706

African Association

2166 238156767

"საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია"

2167 401961828

საერთაშორისო ჰუმანიტარული ფონდი GEORGIA +

2168 206062990

კავშირი ადამიანებისათვის განსაკუთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ

2169 240392847

ქიზიყელები

2170 204575520

ანასეული

2171 209475566

საქ.სტუდენტთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

2172 231248021

ქ.თელავის კიოკუშინკაი კარატეს სპორტული კავშირი "აშიგარუ"

2173 412754176

ქუთაისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

2174 200044656

ს/ს "თემქა-პურის პროფკომიტეტი"

2175 448398895

ახალი თაობა - ახალი საქართველო

2176 427725884

გურჯაანის რაიონის სოფელ კაჭრეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2177 402007074

ახალგაზრდა ინიციატორთა ასოციაცია

2178 416310995

ჯანმრთელობა -XXI

2179 401955112

საქველმოქმედო ასოციაცია თანადგომა

2180 404378302

კოალიცია სამართლიანობისათვის

2181 404390084

საქართველოს იმპლანტოლოგთა ასოციაცია

2182 204462697

საქ.პროფკავშირულ კულტურული-საგანმანათლ.დაწესებულ.შემოქმედ.კავშირის მთაწმინდა-კრწანისის
რაიონ.ორგან.

2183 243123106

წალკის თემი

2184 417898895

ხედვა

2185 400209662

სახალხო მოძრაობა შეაჩერე კორუფცია!

2186 212921702

სტუდენტური პორტალი

2187 204950525

საქ. სამაშველო-საგამყოლო სამსახური

2188 405306164

საქართველო-ლიბანის სავაჭრო პალატა

2189 404507547

ქვეითთა ასოციაცია

2190 204963682

სამოქალაქო საზოგადოებისათვის

2191 405297762

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი

2192 216454799

ააიპ "ქალაქ რუსთავის კერძო სკოლების ლიგა+"

2193 406246236

ხმა დედისა

2194 205026292

სამედიცინო საზოგადოება "მედექო"

2195 228546561

"/ ნუგეში /"

2196 215607421

სათემო კავშირი "ზოდი"

2197 218080396

დიდი ლიახვის ხეობის ფერმერთა გაერთიანება

2198 405379237

ჯეოეიდ

2199 400273850

მედია თავისუფლებისთვის

2200 204559520

რექავერი ენდ ქეარ

2201 416363250

ქართულ-ყატარული ბიზნეს საბჭო

2202 431433371

ასოციაცია სოციალური ქოლგა

2203 400015773

მოძრაობა გადაარჩინე სიცოცხლე

2204 405461771

მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი

2205 200260190

კახორის აღორძინების ფონდი

2206 201954242

ჯო ენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი

2207 225061991

ბაღდათის პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის რაიონული კომიტეტი

2208 416344227

ნუგე

2209 212687323

საზოგადოება ქართულ-ჩინური სახლი

2210 404413238

სვანეთის სამაშველო სამსახური

2211 437060644

ოზურგეთის კულტურისა და განათლების ხელშემწყობი ასოციაცია ეზოპე

2212 202177553

დამცველთა და სამართლებრივი დაცვის ასოციაცია ადვოკატი

2213 206344936

საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაზეთი საქართველოს კომუნისტი

2214 404935709

დვალების საგვარეულო კავშირი

2215 404424832

პირველების საგვარეულო კავშირი

2216 212803830

შპს ანკარას პროფკომიტეტი

2217 445524040

ზეიტერ ჯორჯია

2218 405003231

გასართობი ავტობუსი

2219 400321353

სექიურითი ექსელენს ცენტრი

2220 406067535

ჯაჯანიძეების საგვარეულო კავშირი

2221 404578989

თანამედროვე ხელოვნების სივრცე - მაუდი

2222 442733687

ქართული ცნობიერების ცენტრი

2223 406151211

ქრისტიანული არხი

2224 238774466

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა

2225 445534459

სოციალური საწარმო ანდამატი

2226 400224609

ზარიბეგ ბერიაშვილის სახელობის კლუბი "რაინდი"

2227 405273216

საქველმოქმედო ფონდი ბალუ

2228 200272819

საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაზეთი მშრომელთა ხმა

2229 404514101

კრეატივ კაუკასუს

2230 244974293

ფერმერთა ასოციაცია გორდი

2231 237080369

ეკოლოგიის, სპორტისა და სოციალური დაცვის ასოციაცია ცისარტყელა-7

2232 404401081

მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის

2233 202300358

თბილისელ ბერძენთა კავშირი პონტოსი

2234 247861540

ქვაფთა

2235 406281303

ახალგაზრდული განვითარების ასოციაცია

2236 402020512

ახალგაზრდების განვითარების კლუბი

2237 211360917

საქართველოს სახელმწიფო საჯარო სამსახურის, მუნიციპალური დაწესებულებების და
საზოგადოებრივი მომსახურების პროფკავშირი

2238 224072615

ახალ. რ-ს ამბულატორია-პოლიკნინიკუი გაერთიანების პროფ კომიტეტი

2239 406118632

სამშობლოს გზა

2240 421275603

იდეების განვითარების ფონდი - იმერეთი

2241 404394026

მედგარი

2242 233646310

ლანჩხუთი და ლანჩხუთელები

2243 226154256

ავღანეთის ომის მონაწილე ინვალიდთა კავშირი ბორჯომის რაიონში

2244 405152356

თბილწყალგეო

2245 405098497

საქართველოს ახალგაზრდა მეწარმეთა კავშირი

2246 406144612

ტაძრიონი

2247 232003630

არარეგისტრირებული კავშირი "ვარდიგორა"

2248 420005826

ამპუტანტი ფეხბურთელების გუნდი ოდიში

2249 405496459

სამოქალაქო ლაბორატორია

2250 205198515

ასირიოლოგთა, ბიბლეისტთა და კავკასიოლოგთა საზოგადოება

2251 240393418

ადამიანის უფლებების დაცვის საზოგადოება "გალავანი"

2252 430799923

ტრანსგენდერ ქალთა ცენტრი

2253 218031083

ასოციაცია კალინა

2254 405073655

საქართველოს გრ.მუხაძის სახელობის ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება

2255 441559546

ქ. ყვარლის განვითარების ფონდი

2256 204528706

ფონდი ტრამი

2257 404632572

ძველი თბილისი 2022

2258 204565531

მწვანე მშენებლობის საბჭო საქართველო

2259 205044469

საქართველოს ხორცის მრეწვეობის მეწარმეთა ასოციაცია

2260 205208372

საქართველოს სასტუმროების ასოციაცია

2261 400067333

მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

2262 202210703

ალფა-ვეტერანი

2263 205129715

კულტურულ შემოქმედებითი ფონდი "კარდუ"

2264 404484875

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი

2265 417890269

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ბერბუკის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

2266 405107110

ვიზუალური და საშემსრულებლო ხელოვნების ასოციაცია

2267 204975866

ინვალიდთა საზოგადოებრივი გაერთიანება "სამება-2001"

2268

ჭყონდიდი

2269 405001144

ქადაგიძეების საგვარეულო კავშირი

2270 212810056

საავტომობილო დარგის ინჟინერთა კავშირი ტექნ-ინვესტ 2002

2271 212919868

მოწამეთის მონასტრის აღორძინების ფონდი

2272 205241148

წმინდა ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელობის მართლმადიდებლური
ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა

2273 405482375

სპორტსმენი

2274 202195711

სრულიად საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა გიორგის სახელობის კარდიოლოგიური საავადმყოფოს
განვითარების ფონდი

2275 432385616

ჩემი საქართველო თიანეთიდან იწყება

2276 445600252

ბათუმის იოგის საზოგადოება

2277 416302566

გზა აფხაზეთისკენ

2278 233108320

მეთამბაქოეობის მეწარმეთა კავშირი

2279 223102988

სათემო კავშირი ,,ამაღლება"

2280 211322200

ძალადობის, წამებისა და გამოხატული სტრესული ზემოქმედების მსხვერპლთა ფსიქიკური
რეაბილიტაციის საერთაშორისო ცენტრი ემპათია

2281 406075811

მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია

2282 425364517

უგას თასი

2283 202189201

ერა

2284 238135157

პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირის საგარეჯოს რაიონული კომიტეტი

2285 416363161

პატარა გალერეა

2286 432547087

გვადულა

2287 443855151

რაგბის კლუბი მორკინალი

2288 401950769

ფონდი "კავკასიონი''

2289 431169754

განვითარება XXI

2290 405231538

ახალგაზრდა ხელოვანთა საერთაშორისო გაერთიანება

2291 405115058

ფორვარდი

2292 238753210

"კიდობანი"

2293 406266687

სპაერი

2294 405229211

ქსელი ტბფიფლ

2295 404558616

თბილისის ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია

2296 245625051

სპორტსაზოგადოება შევარდენის აჭარის რესპუბლიკური ორგანიზაცია

2297

რეგისტრირებული კავშირი რეგიონი +

2298 442731340

წალენჯიხის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი სქური

2299 425367961

საქველმოქმედო ფონდი იმირასან

2300 240392473

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიღნაღის ფილიალის
სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი

2301 205279385

თავისუფალი კავკასია

2302 202283956

ქართულ -რუმინულ ურთიერთობათა ცენტრი

2303 415589045

ასოციაცია "ინფოსერვისი"

2304 204516620

ასოციაცია "ქართული უნივერსიტეტი"

2305 400161720

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წოლჭიმის ეროვნული ფედერაცია

2306 208210425

ახალგაზრდა ინტელექტუალები დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისათვის

2307 404463914

შემოქმედებითი სახლი „ჯარისკაცის მამა“

2308 205017471

საქართველოს-ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ურთიერთობების ასოციაცია

2309 400183948

როტარი კლუბი თბილისი

2310 245430261

ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი

2311 216454539

სამოქალაქო ინიციატივათა მხარდაჭერისა და განვითარების სააგენტო

2312 253071893

გულირ. რ.ნ. მარტოხელა პენსიონ. და ინვალიდთა ასოციაცია "გულირიფში"

2313 205231104

საქართველოს გულის ფონდი +

2314 406231876

საქველმოქმედო ფონდი ბ.თ.ა

2315 204885160

საქველმოქმედო კავშირი ქალთა ცენტრი

2316 404428213

ფონდი გადარჩენა

2317 221292205

სათემო ორგანიზაცია ,,მეჩხერი"

2318 202185786

ქართული ფეხბურთის აღორძინების და განვითარების ფონდი

2319 406099733

საქართველოს რკინიგზელთა საზოგადოება

2320 400087990

ქართული პრესის არქივი

2321 404613281

ეკო-თაობა საქართველო

2322 204447526

საქართველოს მოიჯარე ჰესების კავშირი

2323 228525539

დ/წყაროს ფიზკულტურისა და სპორტის კომიტეტი

2324 227744885

"ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგან.-კავშირი" კახეთის რეგ.ორგან.გურჯაანის
საქალაქო ორგანი

2325 406309524

ფსიქო-სოციალური მომსახურების ცენტრი

2326 405111864

ღვთისმშობლის საფარველი

2327 433647413

ახალგაზრდები ჯანსაღი ცხოვრებისთვის

2328 220360071

ლონი

2329 204564239

ლადო ათანელის სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი - თანადგომა

2330 218083124

ლიახვის ხეობა

2331 200078156

ქ. თბ. გლდ.-ნაძ. რ-ნის #62-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

2332 229325389

უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის

2333 204983562

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და დაზღვევის საქ. ღია ჰუმანიტარული ინსტიტუტი

2334 430798149

ახალგაზრდა რეფორმატორები სოფლის განვითარებისთვის

2335 412682119

ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

2336 400023880

American Football Federation

2337 232001231

"გოდოგანი"

2338 401973129

ფონდი მოქალაქე

2339 204431141

ქ.თბილისის 65-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

2340 404894799

პატარიძეების საგვარეულო კავშირი

2341 203817325

"XX საუკუნე"კავშირი

2342 205001585

გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგიური ცენტრი

2343 415089380

სამართალდამცავი სტრუქტურების,ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანტა კავშირი ფაზისიდიოსკურია

2344 417884310

სამოქალაქო საზოგადოება შიდა ქართლი

2345 447861760

მთიანი აჭარის ინტელექტ-კლუბი

2346 400332270

მემკვიდრეობის მცველები

2347 223362046

კავშირი ,,გოდოლარის თემი"

2348 400279060

შეცვალე

2349 230870723

ააიპ "დაღეთი-2009"

2350 431433004

საქართველოს აქტიური ახალგაზრდების ასოციაცია

2351 406031342

ფონდი აგრემანი

2352 445460297

ახალგაზრდები საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის

2353 405171834

ველოსპორტის სპორტული კლუბი ტემპი

2354 445519564

აჭარის მევენახეთა და მეღვინეთა საზოგადოება

2355 222443764

სათემო კავშირი ბარბალესკარი

2356 421268942

კულტურული ერთობა

2357 211336302

"საქართველოს მინი-ფეხბურთის ასოციაცია"(გადმოსულია ვაკე-საბურთალოდან)

2358 206097533

ქ. თბილისის 8 გიმნაზიის განვითარების ფონდი

2359 404378669

"ასოციაცია სინერგია"

2360 400095605

ქართველ სტუდენტთა გაერთიანება

2361 404944968

საქველმოქმედო ფონდი დავეხმაროთ ლიკა ზუროშვილს

2362 404623868

მდგრადი განვითარების და თანამონაწილეობის ცენტრი

2363 245524366

მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის განვითარების ასოციაცია

2364 405419514

მუხათწყაროს განვითარების საზოგადოება მუხათწყარო 2

2365 223353868

მოძრაობა სამართლიანობისათვის

2366 200087529

ფონდი "განთიადი XXI"

2367 402113958

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ახალგაზრდული საბჭო

2368 405280100

მსოფლიო მეცნიერებათა და სასულიერო აკადემია

2369

ასოციაცია მანდილოსანი

2370 244562004

ბაკვაღალი

2371 435431052

გმირი არახამიას საარჩევნო კომპანიის ფონდი

2372 400272398

ფონდი - ჰარმონია

2373 422936256

საქართველოს ამბროლაურის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2374 204954237

სოც. რეფორმათა და მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი

2375 430024555

ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

2376 200271080

საქართველოს პაუერლიფტინგის ეროვნული ფედერაცია

2377 406203736

მწვანე სივრცე

2378 204935311

საქართველოს პროფესიონალ მეფუტკრეთა ასოციაცია

2379 445489739

საქართველოს ქალაქ ბათუმის აღმაშენებლის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

2380 406247618

ნიუსეიდერ

2381 400098443

თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრი

2382 404916105

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 1992/1993 წლებში ბრძოლებში უგზო უკვლოდ
დაკარგულების მშობლების კავშირი

2383 238746773

საქ. ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა რაიონული საბჭო

2384 437066005

რელიგიური გაერთიანების პოკროვა ბოგოროდიცის (ღვთისმშობლის მფარველობის) საზოგადოება

2385 406291784

საქართველოს მეხსიერებითი სპორტის ფედერაცია

2386 431432363

საქართველოს თელავის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2387 446962911

უნარშეზღუდული პირებისა და მათი ოჯახების გაერთიანება უკეთესი მომავლისათვის

2388 427742632

კახეთის სპორტის საწყლოსნო სახეობათა ფედერაცია

2389 236082314

განათლების ეროვნული ალტერნატივა

2390 405361576

საქართველოს ტანვარჯიშის განვითარების ფონდი

2391 428520040

სპორტული კლუბი ჩემპიონი

2392

ზეტ-ნოვა

2393 406329432

ჰეფი ქიდს

2394 245419462

პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა და მათ შთამომავალთა სოციალური დაცვის აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ფონდი მემორიალი

2395 405034154

გეო-ეკოლოგიური მონიტორინგი

2396 205131846

"აფხაზია ინფო"

2397 405408731

ბედნიერი ბავშვობა

2398 237095816

განათლების მუსაკთა პროსკსვშირი

2399 412705960

ახალგაზრდობა-მომავალი თაობისთვის

2400 405462887

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი-მეგა-ლაბი

2401 436031740

ფრონულა

2402 204392120

საქართველოს საპატრიარქოს საეკლესიო ხუროთმოძღვრების ცენტრი

2403 202233430

საიმპიჩმენტო პროცედურათა ინიციაციის ცენტრი

2404 405190387

ედუბოტი

2405 412703524

არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებებისა და განათლებისათვის

2406 202058922

აღმოსავლეთ საქართველოს ტაეკვანდოს ფედერაცია

2407 404945422

გამოიღვიძე

2408 205266932

ინტერნეტის განვითარების სააგენტო

2409 405011936

Speak Up in Georgia სფიქ აფ საქართველო

2410 205002101

"ახალგაზრდობა ახალი საქართველოსათვის"

2411 402187575

ეპი კუთხე

2412 216451480

ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი რუსთავის ხარება

2413 204423953

ადვოკატთა გაერთიანება

2414 223105547

ფერმერთა ასოციაცია ოშორა 2009

2415 442570987

ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული დაგეგმარების ცენტრი

2416 200268584

თორი

2417 200106018

სტანდარტიზაციისა და სერთიფიკაციის დამოუკიდებელი ასოციაცია

2418 205266068

ინფორმაციული ინჟინერიის ცენტრი

2419 226554038

კრწანისი საქართველოსათვის

2420 404502784

საქართველოს ბოჩას ფედერაცია

2421 243895362

სათემო კავშირი ,,ფონი"

2422 404404729

GBE

2423 205278821

არტისტერიუმი

2424

ბავშვთა და ინვალიდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი იმედი Х Х I

2425 446966908

საქართველოს ქობულეთის რაიონის სოფელ მუხაესტატეს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

2426 405328827

საქართველოს სპელეოლოგიისა და კანიონინგის ეროვნული ფედერაცია

2427 422935934

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჭრებალოს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2428 446966917

საქართველოს ქობულეთის რაიონის დაბა ჩაქვის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2429 412688872

საზოგადოებრისვი ინტერესების დაცვის ცენტრი

2430 405180566

სპორტკლუბი სტუ

2431 230074059

მშრომელთა უფლებების დაცვის კავშირი

2432 200086879

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა კავშირი

2433 404901610

ა(ა)იპ საქართველოს ცემენტის მწარმოებელთა ასოციაცია

2434 404453373

აგორა-ჯორჯია

2435 222729420

გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია "ვენერა"

2436 405257029

ხინკლის ეროვნული ასოციაცია

2437 202242661

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია

2438 204455259

ბიზნესის ინიციატივა რეფორმებისათვის საქართველოში

2439 246756087

მოქალაქეთა კავშირი

2440 401960295

კავკასიური თანამშრომლობა

2441 204423025

თბილისის N209 საბავშვო ბაგა-ბაღი

2442 406039674

აპრიორი

2443 204882591

დედათა და ბავშვთა დაცვის ფონდი "ქართლის დედა"

2444 400069581

ზედგინიძეთა საგვარეულო კავშირი

2445 208188423

28-ე ბ/ბაღის განვითარების და აღორძინების ფონდი

2446 209480186

კავშირი იურიდიული სამართლებრივი მომსახურების ცენტრი `იმედი`

2447

სამეგრელოს-ზემო სვანეთის რეგიონის საკრებულოთა ასოციაცია

2448 440886560

ქარელის საზოგადოებრივი დარბაზი

2449 432544963

კიკ-ბოქსინგისა და სავატეს სპორეტული კლუბი იმედი

2450 435891028

მესტიის ქრისტიანული განათლების ცენტრი

2451 404514487

კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი

2452 405191395

პროპაგანდა

2453 418471086

ერმი

2454 222451424

საინფორმაციო მაუწყებელი - აბაშის მაცნე

2455 204986845

"მედიატორი"

2456 405337755

საქართველოს ფიზიკის სტუდენტთა ასოციაცია

2457 406029685

საქველმოქმედო ფონდი ''ვიქეა ჯორჯია''

2458 402034525

დემოკრატიის განვითარების სააგენტო

2459 405413805

დემოკრატიის ვირტუალური აკადემია

2460

სამოქალაქო კონტროლის საკოორდინაციო საბჭო რეგისტრირებული კავშირი

2461 445475566

აჭარის რაგბის განვითარების ფონდი - დელფინები

2462 416328290

საქართველოს მწვანე ენერგიების განვითარების ფონდი

2463 202454138

საქართველოს განათლების მუშაკთა პროფესიული კავშირი XXI

2464 402171788

ადამიანები ცხოველებისთვის

2465 239897554

წმინდა ალექსი სენაკელის სახელობის ფონდი

2466 406119418

სპორტსმენთა და სამხედრო ვეტერანთა ასოციაცია - საქართველოს ეროვნული რეზერვი

2467 445463748

საზოგადოების განვითარებისა და განათლების ცენტრი

2468 401956059

საქართველოს კირკლანდისტთა კლუბი

2469 406312985

საქართველოს და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის შორის კულტურული და საგანმანათლებლო
თანამშრომლობის ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია - პანდა

2470 204427780

კავშირი უღრუბლო ცა

2471 402033624

იპოდრომი

2472 241496270

ფერმერული მეურნეობა გერგეტი

2473 245584238

ბორჯღალი

2474 404879681

ASAP

2475 400029385

საქართველოს ბუშინკან საბრძოლო ხელოვნების ეროვნული ფედერაცია

2476 430798960

ექსპორტიორთა ასოციაცია

2477 405137864

გიორგი აფციაურის სახელობის ფონდი გოგა

2478 205007909

"მოძრაობა სამართლიანობისათვის"

2479 200269084

ახალი თაობა - ახალი საქართველოსთვის

2480 205275049

სამგორი-1994

2481 249270630

კავშირი საზოგადოებრივი მოძრაობა სამოქალაქო სამშვიდობო ინიციატივა

2482 416306303

ქართული გენის გადარჩენის ფონდი

2483 245437219

ლილია

2484 430025910

ზესტაფონის მეფუტკრეთა კავშირი

2485 247009730

ა(ა)იპ-"აჭარის ბოშათა გაერთიანება რომა"

2486 422936103

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ბოსტანას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2487 211395854

საქართველოს მეზღვაურთა პროფესიული კავშირი

2488 206140077

საქ ჯიდო-კვანის ეროვნული ფედერაცია

2489 206309555

ახალგაზრდა ექიმთა განვითარების კავშირი

2490 202201517

ტურეტის სინდრომის ასოციაცია

2491 246990225

აჭარის ა/რ შიტო-რიუ კარატე

2492 406176052

მზიური შვილები

2493 204970790

სათხილამურო კლუბი "არხილი"

2494 226579869

კარაიაზის აღორძინების კავშირი

2495 400178464

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა მთავარმოწამე
ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

2496 400061838

ჯაშიაშვილების საგვარეულო კავშირი

2497 419998373

სტუდენტური მოძრაობა რეფორმებისათვის

2498 412739309

ცხოველთა დაცვის ფედერაცია

2499 445501519

მთარგმნელთა კლუბი

2500 202064096

საქართველოს სპელეოლოგთა კავშირი

2501 422430060

აბაშის კეთილმოწყობა

2502 406167473

ნონა ხიდეშელის პიროვნული განვითარების ცენტრი

2503 434066146

საქართველოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის,სოფელ რცხმელურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2504 443121480

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ხარების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

2505 434171987

სადეთ

2506 421279299

ქართული კრაფტული წარმოების მხარდაჭერის ცენტრი

2507 220416155

მომავლის თაობა

2508 204420983

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებისა და პრობლემათა კვლევის ანალიტიკური ცენტრი

2509 205115007

კავკასიელ ქალთა სახლი

2510 245586548

ქ. ბათუმის №20 საბავშვო ბაღი

2511 204433773

ახალგაზრდობა დემოკრატიის აღმშენებლობისათვის

2512 404957873

ექსპორტის განვითარების ასოციაცია

2513 202955999

"ჩვენ"

2514 405504761

მასტერ ლიგის გუნდი ჯოგა ბონიტო

2515 225006007

მკურნალი

2516 202460997

საქართველოს პარკურისა და ფრირანის ფედერაცია

2517 240895340

თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება

2518 204443815

საერთაშორისო დიპლომატიური კორპუსი

2519 406354519

სტრატეგიულ ინიციატივათა ცენტრი

2520 406306901

ქი ქონსალთინგის განათლების კლუბი

2521 202173174

საქართველოს რაბიოლოგთა ასოციაცია

2522 202207209

საერთაშორისი შემოქმედებითი ასოციაცია(კავშირი)ტმს

2523 220360035

რეგისტრირებული კავშირი სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ასოციაცია

2524

აჭარის ავტონომირი რესპუბლიკის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბების ასოციაცია

2525 204481701

საბაჟო ბროკერთა ასოციაცია

2526 406322493

საქველმოქმედო ფონდი ეროვნული საქმე

2527 405051456

ყველას აქვს უფლება

2528

სათემო კავშირი ხცისი

2529 245417749

ქ. ბათუმის დავით აღმაშენებლის სახელობის N2 საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა
საქველმოქმედო ფონდი აღმაშენებელი

2530 220358565

რეგისტრირებული კავშირი პანაცეა

2531 220370667

ახალგაზრდა ქველმოქმედთა კავშირი

2532 417874973

გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი გორი

2533 441559779

გრემის მოხუცთა თავშესაფარი

2534 402000758

სამართლიანობა, უსაფრთხოება, თანასწორობა

2535 400021025

მარტოხელა მოხუცთა და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა ფონდი

2536 445496785

საქართველოს პენსიონერთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია

2537 224080875

,,სტუდენტთა და ახალგაზრდობის კავშირი"

2538 204442898

იურიდიული დახმარების ასოციაცია

2539 406039139

საქართველოს ახალგაზრდა მოხალისეთა კავშირი

2540 237976801

სათემო კავშირი სორი

2541 205278144

ქართული გეგმა

2542 404595283

საქართველოს ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა ლიგა

2543 230870536

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "სოფელ სამღერეთის აღორძინების კავშირი"

2544 226119553

აფხაზეთის მეომართა კავშირის ბორჯომის რაიონული ორგანიზაცია

2545 404877567

ირლანდია - კავკასიის ბიზნეს საბჭო

2546 242732450

სათემო ორგანიზაცია საფიფიო

2547 206141977

საქართველოს ჰეპატოლოგთა ასოციაცია

2548 444551833

გობი

2549 249259859

საფეხბურთო კლუბი სოხუმის "ცხუმი".

2550 402015680

იმედის სხივი-15

2551 239869727

ერტა 2005

2552 204551485

საქართველოს ახალგაზრდულ ჰოსტელთა ასოციაცია

2553 204965644

ასოციაცია "საქართველიოს ჯიუ-ჯიცუს ცენტრი"

2554 244969726

კავშირი "აზრი"

2555 226530634

არასამტავრებო კავშირი გარდაბანი

2556 205014688

საქართველოს გლობალ ტაიკვონ-დოს ეროვნული ფედერაცია

2557 405370021

სოფელ ბლოს მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძრის აღდგენის ფონდი

2558 202066307

საზოგ.მოძრაობა "სრულყოფილი ადამიანი-სრულყოფილი საზოგადოება"

2559 234065613

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

2560 446957543

ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დასაცავად

2561 206256674

კუმისის ტბისპირი

2562 245429120

აჭარის მთასვლელთა და მეკლდეურთა კავშირი

2563 400017771

საქველმოქმედო ფონდი იმედი - 11

2564 412738275

დავით ღვინიანიძის ფონდი მსოფლიო ტალანტები

2565 205276501

საქართველოში მცხოვრებ პოლონელ ქალთა ასოციაცია მეგობრობა

2566 202235848

სოციალურ მეცნიერებათა ახალგაზრდული ასოციაცია

2567 205000808

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ბავშვი და სამყარო

2568 412679392

საფეხბურთო კლუბი ქუთაისი 2011

2569 434160775

განვითარების და ინტეგრაციის ფონდი

2570 406318408

ტექნოლოგიური და ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია

2571 422990188

ახალგაზრდული საქმე

2572 202058753

საქართველოს სახალხო ერთიანობის ასოციაცია

2573

მემედ აბაშიძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი აღორძინება - 2000

2574 431175408

დედის ღიმილი

2575 205036441

ჰუმანიტარული სამშვიდობო ინიციატივების ცენტრი

2576 427726375

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩალაუბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2577 400095446

ბი ექთივ Be Active

2578 248054340

ხულოს რაიონის ინვალიდთა კავშირი თხილაძირი

2579 412759554

მომავალი თაობისთვის

2580 445501635

სმენის არმქონე/პრობლემების მქონე ბავშთა და მშობელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

2581 405139906

სმენადი

2582 217889300

საზოგადოება ბილიკი

2583 405091323

საქართველოს სახელმწიფო მოდერნიზაციის ინსტიტუტი

2584 400098014

მეტი დახმარება დევნილებს

2585 205273531

სამედიცინო კვლევების საქართველოს ეროვნული ინსტიტუტი

2586 230870661

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "მთვარე"

2587 400040497

საერთაშორისო საგანმანათლებლო ასოციაცია - ბალავარი

2588 446977610

დემოკრატია და საზოგადოება

2589 400323618

იეჰოვას მოწმეთა რეაბილიტაციის და გადარჩენის ცენტრი

2590 218029158

გორის განვითარების ფონდი

2591 404924579

კავკასიის PR სკოლა

2592 406131644

წყალშემკრები აუზის მეორე ალიანსი

2593 400258993

საერთაშორისო ანტინარკოტიკული ასოციაცია

2594 205284306

გზავნილი საქართველოს მომავალს

2595 206348692

საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის და ექსპორტის ხელშეწყობის ცენტრი

2596 436034088

საერთაშორისო საზოგადოებრივი მოძრაობა ერთიანი კავკასია

2597 424253756

თავისუფალ მედიკოსთა კლუბი

2598 404973980

სამართლებრივი გამჭვირვალობა

2599 202250447

საერთაშორისო ასოციაცია სევერ-იუგ

2600 426113635

საქართველოს ბორჯომის რაიონის დაბა წაღვერის, სოფელ კიმოთი, მზეთამზე, პატარა მიტარბის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2601 405196425

კ2-I კორპუსის მობინადრეთა ფონდი

2602 420002393

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი სოფელ ტყაია-ჭკადუაშის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2603 237978293

სათემო ორგანიზაცია მთის რაჭა

2604 204423034

თბილისის №200 საბავშვო ბაგა-ბაღი

2605 451522086

ოკრიბელ სპელეოლოგთა კლუბი

2606 224076201

პროგრესი

2607 406366123

ევო რეის

2608 204943393

ახალგაზრდა ექიმთა კავშირი საქ.ჯანსაღი მომავლისთვის"

2609 216397003

ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ანალიზის და სტრატეგიული გარდაქმნების ცენტრი

2610 205281666

ასოციაცია კავკასიის ჟურნალისტთა ქსელი

2611 212809674

მიუსაფარ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი "იმედი"

2612 245624285

რეაბილიტაციის ცენტრი

2613 406218980

ეროვნული ფონდი

2614 231241812

ევრიკა

2615 226530117

არხაშენის მებაღ-ის ამხანაგ-ის წყალმომ-ის ასოციაცია (კავშირი)

2616 433650480

სერგი

2617 436042024

გიორგი კაპანაძის სახელობის მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია

2618 240393463

სათემო ორგანიზაცია ნუკრიანი

2619 218031065

სათემო ორგანიზაცია კავშირი ,,ფალავანი"

2620 440886203

იბერია 100

2621 211354390

საქართველოს საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაცია

2622 446756822

საქართველოს, ქედის რაიონის, მერისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2623 239403668

საჩხერის სახელოვნებო სკოლა

2624 401997434

სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

2625 206142538

სტანდარტ + 1

2626 406140910

კულტურული მრავალფეროვნების ლაბორატორია

2627

აფხაზეთის ახალგაზრდების დამოუკიდებელი კავშირი

2628 205249998

ა(ა)იპ უსახლკარო ცხოველთა დაცვის საზოგადოება

2629 204991125

ჭირანო

2630 445590931

საქართველოს იურისტთა პროფესიული გაერთიანება

2631 204915850

საქ. საინვალიდო სპორტის მძლეოსნობის კლუბი-კავშირი

2632 402168462

ქალაქ თბილისის მკლავჭიდელთა ფედერაცია

2633 406061728

ერთად უკეთესი მომავლისთვის

2634 240896090

ქარელის პროფეს-ი სწავ-ის ცენტ. პროფეს. განათ-ა და კვალიფიც კადრ. მომზ. მუშაკთა და სტუდენ.
პროფ. კავშ

2635 226579789

ააიპ "ნაგები-სერვისი"

2636 441487767

ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ჯგუფი ეკოაჩხოტი

2637 400326250

სამოქალაქო საზოგადოება 2021

2638 415107798

ქ. ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანებასთან არსებული ლიტერატურული სალონი გულის სამელნე

2639 405114040

საქართველოს სკოლამდელთა განვითარებისა და უფლებების დაცვის ლიგა

2640 412763246

დიოსკურია 2021

2641 433104160

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების გიორგეთის, ვერხვისმინდვრის, გუჯარეთის,
ფიჩხიბოგირის, ლაფნიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2642 441997840

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის რაგბის კლუბი ღონე

2643 201950549

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირი

2644 202186847

ქ.თბ. #92-ე ბაგა-ბაღის აღორძინების ფონდი

2645 424613074

მაცნე 2015

2646 404621432

აფორუმი

2647 400197504

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ს.კ. გლდანი

2648 404909266

ლ.ყანჩაველის მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის მეთოდების ცენტრი

2649 251721793

კავშირი "ოდობადე"

2650 405017388

თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი

2651 237978328

გადამში

2652 200090034

კავშირი "სათემო საზოგადოება ნაძალადევი"

2653 405142260

კავკასიისა და არაბული ქვეყნების ასოციაცია

2654 404573118

ხელოვნებისა და რეწვის ლაბორატორია

2655 401990538

საქართველოს ახალგაზრდები უკეთესი მომავლისათვის

2656 404963660

საქველმოქმედო ფონდი ომონია

2657 234178993

საქ. აზებაიჯანელ ინტილიგენტთა კავშირი

2658 406202381

ახალგაზრდები თვითმმართველობისათვის

2659 212835716

ბაღისკიდე

2660 405321502

ჯსიემ/საქართველოს თანდაყოლილ მეტაბოლურ დარღვევათა საზოგადოება

2661 200097652

"ომის ვეტერანთა, ინვალიდთა და მარჩენალდაკარგულ დედათა კავშირი" "ნუგეში"

2662 446964018

ქობულეთის სანდასუფთავება

2663 243891428

არასამთავრობო ორგანიზაცია ავღანეთის ვეტერანთა კავშირი - XXI

2664 202216565

ლავრენტი ბერიას სახ.ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის ფონდი

2665 205213277

სამოქალაქო ფორუმი

2666 211357725

სატყეო ქაღალდის და ხის დამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის რესპ საბჭო

2667 224623174

ადამიანთა მატ. შეჭირვებული ადამიანთა დახმარების კავშირი ,,წყალობა"

2668 202174510

ვ.აბაშიძის სახ.სახელმწიფო მუსიკალური თეატრის პროფორგანიზაცია

2669 454411556

ბეთანიის საზოგადოება

2670 441558235

საქართველოს ყვარლის რაიონის სოფელ გრემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2671 404379775

კახნიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

2672 204866500

სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ნაკრესი

2673 200081197

გლდ.-ნაძ. რ-ნის #90-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

2674 235446843

ფონდი მემკვიდრეობა და მომავალი

2675 208214699

ანალიტიკური განვითარების, სოციალური და ეკოლოგიური ექსპერტიზის ცენტრი

2676 209438642

ქართველ მრავალშვილიან დედათა ასოციაცია "კიდევაც დაიზრდებიან"

2677 205236083

ქ. თბილისში ფოთელების საზოგადოება

2678 206289167

ლა ნოსტრა კაზა

2679 202948793

საქართველო-ჩინეთის კულტურის ცენტრი აბრეშუმის გზა

2680 404475992

ფრესკოს საქველმოქმედო ფონდი

2681 245433883

აჭარის სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების ასოციაცია

2682 406152531

საქველმოქმედო ფონდი არესი

2683 202218545

საქართველოს დიაბეტის და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირი

2684 206106916

ლელო

2685 203867413

"ინტერპრესკლუბი"საქ.მოძრ.უსაფრთხ.პრობლ.მომუშავე ჟურნალისტთა კავშირი"

2686 200080214

ქ. თბილისის 129-ე საშ.სკოლის გან.ფონდი

2687 200263044

პრო ჰუმანა

2688 206275109

გრუზია ონლაინ

2689 417875124

ჩემი სოფელი

2690 424066940

ახალი კავშირი წნისი 2012

2691 224073482

კავშირი ბორბალო

2692 205004243

მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი

2693 405459034

გაეროში ახალგაზრდობის ყოფილ წარმომადგენელთა ქსელი

2694 253644123

ფონდი "ჰუმანიტარი"

2695 406271001

საქართველოს პროფესიონალ ქალ მძღოლთა ფედერაცია

2696 448056086

სოლუტერი

2697 412687962

ინტელექტუალ ქალთა ასოციაცია

2698 412706709

ლანჩხუთის მონკავშირი

2699 205208318

საქართველოს გოლფის ფედერაცია

2700 220357030

რეგისტრირებული კავშირი თე-ოქროს საწმისი

2701 445487241

სინათლის ეპოქა

2702 400308993

არასამთავრობო ორგანიზაცია ლიბერანდი

2703 404953984

თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევების ცენტრი

2704 402011764

კოოპერატივებისა და რეგიონალური განვითრების კავშირი

2705 404585089

ადვოკატირებისა და რესოციალიზაციის ცენტრი

2706 241998923

დემოკრატიული აღორძინების კავშირის ჩოხატაურის რაიონული ორგანიზაცია

2707 424068332

ბექგ რაუნდი

2708 405425320

საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

2709 402179986

ნანო მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტი

2710 404965016

სამოქალაქო ჩართულობის და დემოკრატიის ცენტრი

2711 220016337

სამგერელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაცია

2712 231242081

ქალი და სამყარო

2713 202202892

ლირდე

2714 202172558

სადაზ.კომპანია მერედიანი-ს პირველადი პროფორგანიზაცია

2715 435891812

მესტიის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

2716 204988656

საქართველოს ტექნოლოგიურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აკადემია

2717 224071206

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური გარემოსდაცვითი კავშირი "ეკოდახა"

2718 204561811

ფონდი მოაზროვნე თაობა

2719 404923366

ფონდი მომავლისაკენ

2720 212905720

ბავშვთა და მოზარდთა საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი "IUNA AMIKO"

2721 202222282

ჯანსაღი თაობა

2722 230870527

ა.ი.პ. "ახალგაზრდობის აღზრდისა და განვითარების კავშირი "გარისი

2723 442262597

საქართველო, სამეგელო, ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ლეწურწუმეს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2724 404451240

დაეხმარე ქველმოქმედებით

2725 435433023

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ ინჩხურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2726 405337764

დემოკრატიის ინდექსი - საქართველო

2727 242001846

სათემო ორგანიზაცია იმედი

2728 226579707

ააიპ "საქ.სკოლის,ბავშვთა სახლის და ბაგა-ბაღის ფსიქოლოგთა, ექიმთა და ექთანთა .ასოციაცია ნერგი"

2729 445603730

არტ პორტალი

2730 404580878

საგანმანათლებლო განვითარების ინსტიტუტი მილენიუმი პლუსი

2731 405188540

ეპილეფსია და გარემო

2732 405431723

სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირებისა და განვითარების ინსტიტუტი

2733 243918007

ლესია უკრაინკას საზოგადოება საქართველოში

2734 212799550

შვილდაღუპული დედების კავშირი ნოსტალგია

2735 416334130

ახალგაზრდული ასოციაცია აქატი

2736 234241399

ქვემო ქართლის ფერმერთა ასოციაცია აგრო ბიზნეს ცენტრი

2737 445419878

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბილიარდის ფედერაცია

2738 434169035

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის, სოფ. სადახლოს, მოლაოღლის, ხულდარას და ბურმა თაზაკენდის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2739 422990428

რაჭის მომავალი

2740 204530560

მსოფლიო მეგობართა საქართველოს ასოციაცია

2741 215112553

ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

2742 434166519

კრიალოსანი-სწავლა სინათლის წყარო

2743 245442329

აჭარა ჩემი სიამაყეა

2744 415597615

ინოვაციური განათლების აკადემია

2745 435433032

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ ხუნწის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2746 205167353

რეფორმების სახალსო ლობი

2747 224092755

სამცხე-ჯავახეთის ხელოვნური განაყოფიერების ცენტრი

2748 237112851

ოზურგეთის მუნიციპალიტატის დაბა ურეკის კულტურის სახლი

2749 405380797

ტონინო გუერას საერთაშორისო, იტალიურ-ქართული ფონდი

2750 215086467

კავშირი ჰუმანიტარული საქველმოქმედო ასოციაცია სამანი

2751 400181977

ექსტრიმ ოფ-როუდ კლუბი საქართველო

2752 445605934

საქართველო შრომის უსაფრთხოების მონიტორინგის ჯგუფი

2753 204985436

პროფესორ ნ.ქადაგიძის სახ. ვაინახთა და ქართველთა სახლის საერთ. ფონდი

2754 204420518

საქართველოს რადიომოყვარულთა ეროვნული ასოციაცია

2755 243126194

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "თრიალეთი-2007"

2756 401990226

გუდაურის ტურიზმის ასოციაცია

2757 445567832

თეატრალური კრიტიკოსების საერთაშორისო გაერთიანება

2758 423098409

არწივი

2759 405173173

ამზომველების ინოვაციური ცენტრი

2760 204966509

"საერთაშორისო კავშირი "ქველმოქმედება"

2761 220341770

საქართველოს სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიან ოჯახთა კავშირი

2762 202955971

ონკოპრევენციის ცენტრი

2763 242743224

სათემო ორგანიზაცია ჯვარი-XXI

2764 205189188

საქართველოს ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაცია

2765 249264558

აფხაზეთის გოგონა სკაუტების კავშირი ,,დია"

2766 230086769

კავშირი საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის გულშემატკივართა კლუბი

2767 404877344

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

2768 404966480

Georgian Development Foundation (GDF)

2769 203865601

"იბერიონი"ფონდი

2770 240392687

"სიღნაღის მრავალშვილიანი დედათა და ინვალიდ ბავშვთა დახმარების კომიტეტი"

2771 404574475

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია - საქართველოს
უფლებამფლობელთა ასოციაცია

2772 227722300

სოფელ გურჯაანის საკრედიტო კავშირი

2773 415601682

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერის ცენტრი

2774 218046291

საქართველოს რინგსის ეროვნული ფედერაცია

2775 204973350

საქართველოს მომავლის ფონდი

2776 220021697

ლიკვი

2777 416338546

ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი "ინდიგო"

2778 204935614

საქ.ალცაჰეიმერის ასოციაცია ასაკის პრობლემ.

2779 445451270

საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი

2780 420425105

ახალგაზრდულ სიახლეთა ცენტრი

2781 400138285

ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემია

2782 204434004

დევიზ-დელიუ. საქართველოს საქველმოქმედო ფონდი

2783 405539895

კვებითი აშლილობების პროფესიონალთა საქართველოს ასოციაცია

2784 438729002

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომი-ოფეთის თემის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

2785 205233807

სუამის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი

2786 400329202

განათლების საერთაშორისო ლაბორატორია

2787 440892562

სამედიცინო საქველმოქმედო ფონდი - ჰიპოკრატე

2788 406209703

ტურიზმის განვითარების ცენტრი

2789 405457679

იმედის ღუზა

2790 202944902

საქ. ომის. შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა საბ.

2791 405111052

ქართული სივრცე

2792 454410487

ზღაპრის სახლი

2793 404903850

ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრი

2794 412674681

მენეჯერთა სასწავლებელი

2795 404999506

რელიგიური უფლებების კვლევის ცენტრი

2796 412734509

პოე ზია რი - ქართველ ავტორთა წარმოჩენა

2797 205008043

ახალგაზრდული ტურიზმის განვითარების კავშირი

2798 406067526

ღურწკაიების საგვარეულო კავშირი

2799 204985640

ცენტრი "ქალები და განვითარება"

2800 443857006

საქართველოს ეროვნული სამედიცინო ასოციაცია

2801 404496416

ფონდი შპარკასე საქართველო

2802 226154247

სათემო კავშირი ,,დგვარი"

2803 406108992

დაიცავი შენი უფლებები

2804 205280284

მოსწავლეთა კავშირი "ნათელი მომავლისთვის"

2805 211381743

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

2806 400219330

საქართველოს არასაბანკო ფინანსური ორგანიზაციათა გაერთიანება

2807 205033596

საქართველოს ინჟინერთა კავშირი

2808 427735249

მომავლის ლიდერთა ასოციაცია

2809 405115290

შემოქმედებითი განათლების აუდიო სტუდია

2810 420433999

სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისთვის, ორგანიზაცია "მთიები"

2811 237112940

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჯუმბერ დუნდუას სახელობის ქართულ-ხალხური ცეკვების
სახელმწიფო ანსამბლი "გურია"

2812 202204006

აღდგენისა და განახლების კავშირი "კამარა-არტი"

2813 200077521

ქალთა საზოგადოებრივი-საქველმოქმედო ასოციაცია ერთობა

2814 417884123

კოლხიდა-XXII

2815 204459308

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის რეგისტრირებული კავშირი "სტანდარტი"

2816 404535080

წმინდა გიორგის იმედის ფონდი

2817 205247357

თანამედროვე ტექნოლოგიები მშენებლობაში

2818 443871099

მიუსაფარ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია თათი

2819

რეგისტრირებული სათემო ორგანიზაცია შრომა

2820 405103846

მ.ფ.კ. ტატიშვილი

2821 244561782

ერთობა

2822 444553207

ინ ვინო ვერიტას

2823 404401562

დაივინგისა და ეკოტურიზმის ასოციაცია

2824 239888626

აგრარიკოსი

2825 412754372

განგრძობადი განათლებისა და შემეცნების განვითარების ცენტრი

2826 406218105

სიკეთის გზა და მეგობრები

2827 402081581

საქართველოს 3x3 კალათბურთის ფედერაცია

2828 434175769

მსოფლიოს გაერთიანებული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია

2829 402166605

საქართველოს პოზიტიური ფსიქოთერაპიის ასოციაცია

2830 206203669

სრულიად საქართველოს პოლიგრაფისტთა ასოციაცია

2831 212898649

ბიზნესის, კომერციის და ეკონომიკის განვითარების ინსტიტუტი

2832 224076194

კავშირი მინაძე-2004

2833 226151945

კავშირი "ბორჯომის საზოგადოებრივი აზრის დარბაზი"

2834 202249021

ახალი ტექნოლოგიები მეცხოველეობაში აბ ოვო

2835 405265984

კვლევის, ინოვაციის და განვითარების ცენტრი-გეა

2836 405132333

ძიუდოს სპორტული კლუბი ვეფხვები

2837 204577573

თბილისის საენტოლოგიური ეკლესია

2838 220372175

სათემო ჯანმრთელობის დაცვის ფონდი

2839 237098591

სოფელ ბოხვაურის სათემო კავშირი ბოხვაური-ჭალა

2840 406080360

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

2841 405468131

ფრანკლინის კლუბი

2842 426112440

საქართველოს უკრაინელები საქართველოსათვის

2843 205060814

საქართველოს ახალგაზრდა მეღვინეთა კავშირი

2844 406335407

მოხალისეები ადამიანებისთვის

2845 212888605

იმერეთის მხარის ფეხბურთის ფედერაცია

2846 400167715

შივა

2847 442569891

ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

2848 216397879

ქვემო ქართლის ქ. რუსთავის "ქალთა საინიციატივო ჯგუფი"

2849 416322330

თანამედროვე ხედვა საქართველო

2850 238757886

სამტრედიის ხელოვანთა რეგისტრ. კავშირი,,ოქროს ნიაღვარი"

2851 431166926

სათემო განვითარების ცენტრი აისი

2852 432548727

სოფელ ხოვლის განვითარების ფონდი

2853 424613314

სბდ

2854 432548335

ახალგაზრდული კავშირი

2855 400212284

საქართველოს პოლიციელთა საბრძოლო ხელოვნებათა კლუბი ალფა

2856 205164052

სიღარიბის დაძლევისა და გადაუდებელ დახმარებათა ფონდი ქველმოქმედთა სახლი მომავლის გზა

2857 437371942

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

2858 227718495

ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი - გურჯაანი

2859 448048700

კურორტი ბეშუმი

2860 405323010

საქართველოს პარაკალათბურთის ეროვნული ფედერაცია

2861 200202967

დრო და მემკვიდრეობა

2862 233645400

საჯ. მოსამს. და საზოგ. გაერთ. მუშაკთა პროფკავშირი

2863 205041676

საქველმოქმედო ორგან "ლურჯი-ჯვარი"

2864 420431054

არდიების საგვარეულო ფონდი

2865 206127243

კავშირი

2866 412749637

საქართველოს ორგანოგადანერგილთა საზოგადოება

2867 205083032

საქართველოს გარემოსდაცვითი ინჟინერინგის ასოციაცია

2868 204965555

საქართველოს ტრანსპორტის პალატა

2869 200090980

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ქოლგა"

2870 406231242

საქართველოს ქრონიკული ნევროლოგიური დაავადებების ნაციონალური აუდიტი

2871 416307641

რთველი

2872 242262644

სათემო კავშირი საღებო

2873 406178185

სიკეთის სახლი

2874 205048018

საქართველო-ირანის სამეცნიერო-კულტურული ურთიერთობისა და თანამშრომლობის საზ-ბა

2875 404438970

ესთეტიკური მედიცინის საზოგადოება

2876 405522108

კავკასიოლოგიური კვლევების საერთაშორისო საკოორდინაციო ცენტრი

2877 415098496

ფოთის ყრუ და სმენადაქვეითებულთა განვითარების ფონდი

2878 415098977

საქართველოს, ქალაქ ფოთის ცენტრის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2879 439399036

ოლიმპური ჩემპიონის ლაშა ტალახაძის სახელობის სპორტის განვითარებისა და სპორტსმენთა
თანადგომის ფონდი ჩემპიონი

2880 404973622

საქართველოს სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა ასოციაცია-GACE

2881 412735795

მომავალი თაობა საქართველოსთვის

2882 405460969

კონსტიტუციური მმართველოს ცენტრი - საქართველო

2883 226153783

პროფკავშირის ბორჯომის რაიონული საბჭო

2884 212895535

ქართულ-გერმანული ცენტრი

2885 422936942

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარის სამბოს ორგანიზაცია

2886 211351071

კოლეჯი "იკაროსი"

2887 401944410

ტუბერკულოზი იკურნება

2888 205179171

საქართველოს კონტაქტური კარატეს ეროვნული ფედერაცია

2889 224631735

ახმეტის მუნიციპალიტეტის პანკისის ზონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

2890 226161462

დვირი-ქვაბისხევის ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფი "მეურნე"

2891 404889411

საქველმოქმედო ფონდი ბეტი

2892 401994213

სპორტის განვითარების ფონდი

2893 205016711

"ეკომედექსპრესი"

2894 433650462

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

2895 422935079

მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი

2896 404472469

გარემო ზრდისთვის

2897 237082232

გურიის ანტიკორუფციული საზოგადაოებრივი საბჭო

2898 218029782

რეგისტრირებული კავშირი G.G

2899 205274914

თბილისის საწყლოსნო სახეობების ფედერაცია

2900 405499287

თავისუფალი აზრის ლაბორატორია

2901 412711720

ბაღდათის რაიონის სოფელ კაკასხიდის წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძრის აღდგენის
ფონდი

2902 402144345

საქართველოს ფიტენესის, ფიტნეს მოდელის და სპორტ მოდელის ეროვნული ფედერაცია

2903 418473930

თეიმურაზი

2904 405034573

სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი

2905 206140219

ნაბიჯი კეთილდღეობისაკენ

2906 405444390

ერთიანობა კავკასიის აპოლიტიკური აკადემია

2907 242261734

მუხურის საკრედიტო კავშირი

2908

კავშირი არაგველები

2909 242001828

სათემო ორგანიზაცია იმედი 2001

2910 401980709

კანაბიელი

2911 405180520

დარახველიძე არტ პროდაქშენს

2912 422990384

რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის აგროტურიზმის განვითარების ასოციაცია

2913 402018357

საქართველოს ალამდარი

2914 400265832

სამოქალაქო გაძლიერების ინიციატივა

2915 237110354

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი

2916 406115591

სოხუმის კ.გამსახურდიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დახმარებისა და განვითარების
ფონდი

2917 231244052

აღმშენებლობის კავშირი

2918 415106405

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი

2919 405060259

ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტი

2920 404961840

ფონდი ჩვენ ერთად

2921 205282497

გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოება

2922 405501390

საქართველოს შოკოლადის ფედერაცია

2923 437068316

საქართველოს ბუდოს საბრძოლო ხელოვნებათა ფედერაცია

2924 243574351

თანამედროვე უნარჩვევები ახალგაზრდობისათვის

2925 405319285

ბაკურიანი 2023

2926 205028334

"საქართველოს საბაგირო და მონორესლური ტრანსპორტი"

2927 424070560

წინსვლა

2928 211398076

ქართველთა და ებრაელთა მეგობრობის საერთაშორისო კავშირი მადლი

2929 420435372

ზუგდიდის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

2930 206192813

ჭადრაკის მოყვარულთა კავშირი "მხედარი"

2931 404536613

სამოქალაქო მოძრაობა თანამოზიარე

2932

ქობულეთის რაიონის სოფელ ხალას რეგისტრირებული სათემო კავშირი მამულიშვილი

2933 412719045

საქართველო ნარჩენების გარეშე

2934 425366882

ჯვართამაღლების ფონდი

2935 205158283

მედია საბჭო

2936 434157360

საქართველოს აზერბაიჯანელთა ახალგაზრდების კავშირი

2937 404902156

აფხაზეთის ფარიკაობის ფედერაცია

2938 401994188

პროფესიული მედიცინა

2939 206322193

მოძრაობა "მეცნიერები - საქართველოს აღმშენებლობისათვის"

2940 243122394

კავშირი კიზილ კილისის თემი

2941 205235761

საქართველოს ოფროუდის ფედერაცია

2942 216394916

საქ.მართლწესრიგის კანონიერ და კორუფ ბრძოლის კავშირი

2943 406059704

საზოგადოება სამარიტელი

2944 204435977

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საეკლესიო გალობისა და ქართული ხალხური სიმღერის
აღდგენა-განვითარების ფონდი "ბასიანი"

2945 404486365

საკალათბურთო კლუბი ნიკეა

2946 406301906

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი 2 ლევანი

2947 445604392

კრიკეტის ფედერაცია ბათუმი

2948 436045780

საქართველოს ბატონიშვილი დავითის, მუხრანის ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
ფონდი

2949 445405348

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის საგენტო

2950 216452595

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "თემთა დახმარებისა და განვითარების ასოციაცია"

2951 406248494

საქართველოს თარჯიმანთა საერთაშორისო ასოციაცია

2952 236097807

მცხეთა-მთიანეთის საოჯახო მედიცინის ცენტრი

2953 402177728

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოსოციალური განვითარებისა და კორექციის ცენტრი

2954 412750358

ხელშეწყობისა და განვითარების ასოციაცია ჩვენი სახლი

2955 202450418

სოციალურად დაუცველთა დახმარების ფონდი

2956 401964442

საქართველოს პათოლოგიის რეფერალური ცენტრი

2957 200257364

ბერილუს

2958 200115259

"ბიუჯეტი და საზოგადოებრივ ურთიერთობათა კავშირი"

2959 405098852

საქართველოს ოსტეოპოროზიით დაავადებულთა ასოციაცია

2960 443863856

ხაშურის რაიონის სოფელ ცოცხნარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2961 204923404

საქართველოს მშენებელთა ფედერაცია

2962 400116245

სივილ ფორუმ სტუდიო

2963

შპს ასკანას პროფესიული კავშირი

2964 405269882

კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი

2965 405448868

ლუმოს მაქსიმა

2966 405370138

საქართველოს განვითარების ფონდი ქადაგი

2967 416305046

ქვემო ქართლის ტაეკვონ-დოს რეგიონალური ფედერაცია

2968 200068639

საქართველოს ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

2969 446757812

ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

2970 412670426

ქართულ-რუსული ურთიერთობების მართლმადიდებლური ცენტრი

2971 437977566

ფოკლორულ-ეთნოგრაფიული ჯგუფი ძირიანი

2972 206201000

დემოკრატიული განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია

2973 205038804

ქართული ფეხბურთის გულშემატკივართა კავშირი

2974 404396444

საქველმოქმედო ფონდი თიელჯი

2975 205051511

საქართველოს გულის ქირურგიის ასოციაცია

2976 424614288

საქართველოს ახმეტის რაიონის სოფელ დუისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

2977 405045464

ლაიონსების თვალის ცენტრი

2978 406132572

სამოქალაქო საზოგადოების განათლებისა და განვითარების ცენტრი

2979 206106925

ოდისეი დიმიტრიადის სახელობის კავშირი საქართველოში ბერძნულ-პონტოური კვლევის ცენტრი

2980 406041420

საქართველოს სახმელეთო გზით მგზავრთა გადაყვანის ასოციაცია

2981 202302882

ფერმერული კავშირი აგრომონიტორი

2982 231249075

ბუნების მოყვარულთა საზოგადოება

2983 205278938

ფოუნდეიშენ ფორ ქომუნითი დიველოფმენთ

2984 230069476

კავშირი მნათობი

2985 412680558

ლიბერალური კლუბი

2986 241577218

აბიბო ნეკრესელის სახელობის შილდის სათნოების სახლი

2987 402037274

დიპლომატთა, იურისტთა და ექსპერტთა საერთაშორისო ალიანსი

2988 400049586

ტოიოტა კლუბი საქართველო

2989 404506156

საქართველო-გლობალური პრობლემების გადაწყვეტისთვის

2990 415096933

ოფროუდერს კლუბ ფოთი

2991 204430785

საქართველოს უსინათლო ქალთა და ბავშვთა ასოციაცია

2992 445492654

მსოფლიო ქართველთა კავშირი-ფენიქსი

2993 419998202

კიკ-ბოქსინგის კლუბი დავითი

2994 404435072

Georgia Builds

2995 203853179

"ძელი ცხოველი"("ARBORVITAE")

2996 405092448

ფანტასტი

2997 405310042

გლობალური ფონდი ციფრული ტრანსფორმაციის

2998 400309484

გოლგოთის სამლოცველოს ტრენინგ ცენტრი

2999 412673012

ქართულ-უკრაინული საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ფონდი

3000 426528741

ძიუდოს სპორტული კლუბი ქართული გენი 2016

3001 251720348

აფხ. ომის ვეტერანთა ინვალიდთა გალის რაონის კავშირი

3002 204517451

"ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქო-სოციალური
რეაბილიტაციის ცენტრი"

3003 202351604

კავშირი "იმედი, რწმენა და სიყვარული - მ.ბ.უ."

3004 204955646

"ახალგაზრდა ფინანსისტთა კლუბი"

3005 415089184

ფოთის საიალქნო კლუბი

3006 215120198

საქართველოს ავღანეთის ვეტერინართა ქ. ფოთის კავშირი

3007 204989263

დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების და რეგიონალიზმის განვითარების კავკასიური ცენტრი

3008

საზოგადოებრივი კავშირი ახალი ჩოხატაური

3009 405432330

ფეიდეი ედუქეიშენ

3010 405135802

მოქალაქეები საერთაშორისო თავისუფლებისათვის

3011 402003336

ხელისუფლებაში რომ ვიყო...

3012 405069376

სიკეთისფერი

3013 206103759

"პრაქტიკოს ფარმაცევტთა"კავშირი

3014 412763219

ათინათი 60

3015 405186169

საქართველოს სპორტული ტანვარჯიშის ეროვნული ფედერაცია

3016 245436648

საქართველოს მეწარმეები და ბიზნესმენები-რუსეთის მეგობრები

3017 237976916

ონის ებრაელთა კავშირი შალომი

3018 400043190

საქართველოს სასტუმრო, რესტორნების, ტურიზმისა და მომსახურების განვითარების ასოციაცია

3019 218031591

გორის უმაღლესი განათლების ასოციაცია

3020 242001999

სათემო ორგანიზაცია საერო

3021 406253030

რადიო კონტროლირებადი მოდელების საერთაშორისო ფედერაცია

3022 405100233

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ეს საქართველოა

3023 419995054

მიქავა

3024 206098300

რეგისტრირებული კავშირი მენცარი

3025 204572097

საქართველოს რევმატოლოგიის ასოციაცია

3026 236079373

საერთაშორისო ასოციაცია მთის შვილი

3027 218079040

ბროწლეთი აგრო

3028 202063177

"თანამ.ქართ.ხელოვნების განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი- გალერეა შარდენი"

3029 405318080

იუჯი განვითარების ცენტრი

3030 404392974

სათემო განვითარების ცენტრი

3031 405258180

კავკასიის საერთაშორისო არბიტრაჟი

3032 404456389

ჩვენი საქართველო

3033 400143965

ხელოვნების ინდუსტრიული ჯგუფი

3034 431949298

საქართველოს თერჯოლის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3035 204544939

ღვინის ისტორიის ფონდი

3036 405463494

მთამსვლელ და მეკლდეურ ქალთა კლუბი

3037 204434745

ქართული ნიღბების დარბაზი

3038 226529272

სამელიორაციო მომსახურების კავშირი სამგორი

3039 200055242

მზრუნველობას მოკლებულ მოზარდთა კავშირი რწმენა

3040 404398807

საქართველო–კორეის სავაჭრო პალატა

3041 424615857

საქართველოს საცხენოსნო სპორტის ფედერაცია

3042 434175162

მეჩეთიანი გორარხის საქველმოქმედო ფონდი

3043 402178914

ახალგაზრდული ძალა

3044 400169018

ქალები სამოქალაქო უფლებებისა და განათლებისთვის

3045 438724098

ინვალიდთა საზოგადოება

3046 234224292

საქველმოქმედო კავშირი `ალიანსი"

3047

არასამთავრობო კავშირი ქიაჩის ხატი

3048 204957644

"განათლება, დასაქმება, პროგრესი"

3049 202188284

ქ.თბ. დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #138-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

3050 405158378

მამუკაშვილების საგვარეულო კავშირი

3051 416292176

Warm Home

3052 222725479

ფარეხა

3053 204959232

გეო-ეკოლოგიური ტესტირებისა და შეფასების ოპერაციები

3054 445385912

აჭარის მშენებელთა და დეველოპერთა ასოციაცია

3055 230096017

ანგლო-საქსონური არჩევანი

3056 422737881

1944 წელს სამცხე-ჯავახეთიდან დეპორტირებული მოსახლეობა

3057 406231590

ახალგაზრდული ტურიზმის ასოციაცია

3058 405022540

სართიჭალის საზოგადოებრივი კავშირი

3059 225380762

ბოლნისი რ-ს თავისუფალი პროფესიული კავშირების გაერთიანება

3060 245445601

კონსტრუქციული ალტერნატივა

3061 204509308

რეგისტრირებული კავშირი ,,გული და ჯამრთელობა"

3062 232386726

,,კათარზისი" თიანეთის სათნოების სახლი

3063 226118821

საქართველოს ვეგეტარიანელთა კავშირი

3064 405080433

მეორადი შავი და ფერადი ლითონის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაცია

3065 400021427

ახალგაზრდა მედიკოსები ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის

3066 424072719

მეფუტკრეთა ასოციაცია მესხეთი

3067 416302879

მოუარე საქართველოს

3068 400091707

საფეხბურთო კლუბ მილანის ქართული ფან-კლუბი

3069 405502521

ვეტერან ხელბურთელთა ასოციაცია

3070 400261122

სპელეოლოგთა კლუბი

3071 404484606

საქართველოს საზოგადოებრივი კავშირი მადლი

3072 231954132

თერჯოლის სამოქალაქო კულტურის ცენტრი+

3073 400264478

მას-ვრესლინგის სპორტული კლუბი თბილისი

3074 218083151

დაბრუნება

3075 400083609

ვეტერანთა დარბაზი უშიშრები

3076 404595915

საქართველოში ტურისტულ სფეროში მოღვაწე იურიდიული და ფიზიკური პირების თავისუფალი
პროფესიული გაერთიანება -საქართველოს ტურიზმის კონფედერაცია

3077 405120658

საქართველოს 2.5-2.7 გჰც სიხშირის მფლობელთა ასოციაცია

3078 205234655

ფონდი "თანადგომა 2007"

3079 220361409

რეგისტრირებული კავშირი ჩექმებიანი კატა

3080 245435024

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შოტოკან კარატე-დო-ს ფედერაცია

3081 204424097

ინფორმატიზაცია-XXI

3082 202059100

სს ფირმა ლაღიძის პროფკომიტეტი

3083 205260750

კლუბი თოფი მეთოფეს

3084 402161147

არგონავტიკა

3085 405131637

ხელოვნების მხარდაჭერის ცენტრი

3086 404459563

სახალხო მოძრაობა ქართულ-რუსული დიალოგისა და თანამშრომლობისათვის

3087 204437582

ოჯახი და საზოგადოება

3088 404390280

შემოქმედებითი სტუდია ლაზარეს აღდგინება

3089 245585996

საქართველოს ისტორიულ საგვარეულოთა და მათ თანმდგომთა აჭარის კავშირი

3090 412680718

იმერეთის რეგიონალური ტაეკვონდოს ფედერაცია

3091 404928806

SUNGATE 14

3092 203864826

გვარების შეკრების საგვარეულო კავშ.შექმნის გვართა ისტორ.წარმ.კავშ.(შთამომავლობა XXI საუკუნე)

3093 424069554

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

3094 202346504

საქართველოს ოსთა (ალანთა) საზოგადოება "ალანისი"

3095 204434291

დამცველი. კავშირი

3096 402002239

ჭყონიათა საგვარეულო კავშირი

3097 204459102

ჰუმანური განვითარების კავშირი

3098 220350750

რეგისტრირებული კავშირი ადვოკატთა და ჟურნალისტთა რეგიონალური ასოციაცია იუდიციუმ

3099 445596052

ალი და ნურას მზრუნველობის რეზიდენცია

3100 404544034

საქართველოს ზეპირი ისტორიის ასოციაცია

3101 416344343

მანანა მოდებაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

3102 430804917

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი ათინათი

3103 203864915

"სამხატვრო გალერეა TMS"კავშირი

3104 229281808

სპორტის დუშეთის რაიონული კომიტეტი

3105 211401794

საქართველოს სამედიცინო განათლების ასოციაცია

3106 203823924

ადამიანის უფლებათ დაცვის და პენიტენციალური სისტემის რეფორმის ეროვნული ასოციაცია

3107 405049530

თავისუფალი ბაზარი

3108 441554532

ახალგაზრდული ცენტრი 2011

3109 445450930

გრიინ თაიმ ჯორჯია

3110 415099547

ფოთის ინტელექტკლუბი

3111 445384842

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხალხური ცხენოსნობის ფედერაცია

3112 405379488

საქართველოს იუ იქს პროფესიონალთა ასოციაცია

3113 426537651

საერთაშორისო მეცნიერებისა და განათლების ცენტრი

3114 417887095

ლიახველი ოსტატები

3115 423098034

ასპინძის კულტურულ და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება

3116 406158937

ინოვაციისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

3117

ზუგდიდის სტუდენტ-იურისტთა კავშირი

3118 220378810

ოლესია

3119 236689124

კავშირი "სამცხე-ჯავახეთის მხარის პედაგოგთა ასოციაცია"

3120 406080315

ეროვნებათა საზოგადოებრივი კონგრესი

3121 239869585

დამოუკიდებელ ექსპერტთა კავშირი ეტალონი

3122 401956941

საზოგადოებრივი გაერთიანება ერისკაცნი

3123 437978100

ქალები რაჭის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის

3124 420000420

მოყვარულ და ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ფონდი ვატო

3125 404627016

საქართველოს ნაუტილ-ფერმერთა ასოციაცია

3126 239399619

საჩხერის სასპორტო სკოლა

3127 212801921

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა
საქველმოქმედო ასოციაცია

3128 437375029

ევროკლუბი-გურია

3129 405303470

საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაცია

3130 432545258

საქართველოს შიდა ქართლი კასპის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3131 429322985

სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა

3132 418477099

მომავალი ნათელი წარსულიდან

3133 400152062

ბერძნულ-ინგლისურ-ქართული საგანმანათლებლო ცენტრი ოქროს საწმისი

3134 204949119

რეგისტრ. კავშირი-საზოგადოებრივ ღირებულებათა კვლევის ცენტრი

3135 402042473

გუდაურის კინოფესტივალი

3136 431169656

საინიციატივო ჯგუფი თელავი - უნი

3137 438114773

საგარეჯოს პარაპლანერისტთა კლუბი როტორი

3138 204441407

საქართველოს იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია

3139

მშენებელი

3140 439868056

განათლებული საქართველო

3141 432545212

საქართველოს, კასპის რ-ნის, სოფ თეზის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3142 239868522

სენაკის მედიკოსთა კავშირი

3143 439866405

საქართველოს სენაკის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3144 420434113

მარიას სკოლა

3145 205296053

ქართულ-აფხაზური საერთო სახლი

3146 204433069

თბილისის ევრო-ატლანტიკური კვლევების ცენტრი

3147 426545599

კარცერ-ლუქსი

3148 420002142

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი სოფელ ყულიშკარის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

3149 405463699

კალათბურთში საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების ადგილობრივი საორგანიზაციო კომიტეტი

3150 401984279

ძნელაძეების საგვარეულო კავშირი

3151 416328619

სათამაშო ბიზნესის მონიტორინგი

3152 220344768

მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ბავშვთა დაცვის ასოციაცია

3153 400051803

წყალბურთის კლუბი ლოკომოტივ-თბილისი

3154 424614251

საქართველოს ახმეტის რაიონის სოფელ ოჟიოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3155 443121328

კავშირი ბარეთი-2016

3156 238751356

ნაბაკევის სათემო კავშირი ,,იმედი"

3157 446959774

თიკერი

3158 404580985

საქართველოს ანტიმეკობრული ცენტრი

3159 419991325

მეთხილე ფერმერთა ასოციაცია დარჩელი

3160 404430834

ტვ კულტურა

3161 205017505

სამედიცინო სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა ცენტრი ურანტი

3162 204417069

საქველმოქმედო კავშირი თემი

3163 204460546

საქართველოს ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია - გლობალაგრო

3164 404537792

ქართული სახელოვნებო სააგენტო

3165 416362849

ქვემო ქართლის ბრეიქინგის ფედერაცია

3166 419993216

რიონის ქვედა წელის წყალშემკრები აუზის ალიანსი

3167 422739148

ლიბანურ-ქართული ასოციაცია

3168 446953235

გურამ თამაზაშვილის სახელობის ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი მხედრული

3169 204979979

"ტრანსატლანტიკური კვლევათა ცენტრი"

3170 204974625

N112 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

3171 205055651

საქართველოს სტუდენტ სტომატოლოგთა ასოციაცია

3172 238774411

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა

3173 438107371

ბეჟიტაშვილთა საგვარეულო კავშირი

3174 200274425

თბილისის ნარდის ასოციაცია

3175 241580277

ყვარლის სპეციალიზებული საფეხბურთო სკოლა

3176 405407420

საქართველოს კულტურის პროფესიონალთა ქსელი

3177 412688257

სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვის ცენტრი

3178 223354019

იურიდიული ანტიკორიფციული კავშირი

3179 402178068

ჯანმრთელობის დაცვის რეგიონალური ასოციაცია

3180 405459659

ქრისტიანული თეოლოგიისა და კულტურის ცენტრი

3181 405449377

მომავლის ძალა

3182 406098379

დემოკრატიული კლუბი

3183 402187691

ალტერ მო

3184 225398281

ლოღმან

3185

კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი ჯეროვანი

3186 404391145

კავშირი ადამიანი კანონი თავისუფლება

3187 404412729

თავისუფალი პრესის მხარდაჭერის ორგანიზაცია

3188 405454459

ვახტანგ უგრეხელიძის სახელობის ფონდი

3189 206319580

თბილისის №17 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3190 405135599

საქართველოს ფარიკაობის განვითარების ფონდი ტოკიო 2020

3191 402133632

ზი ჩილდრენ ოფ სან ანტონიო

3192 405232421

განათლების სტრატეგიის ცენტრი

3193 454408025

სამედიცინო ასოციაცია ჯანდაცვის ხარისხისათვის

3194 405098656

რეგიონების განვითარების ფონდი

3195 417884962

კეთილი სამარიელი შიდა ქართლში

3196 418470121

სპორტული აკადემია საქართველო

3197 401990360

პედაგოგთა საერთაშორისო ასოციაცია

3198 212904712

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრის - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

3199 404855046

ხელოვანთა საერთაშორისო საზოგადოება მეცო

3200 441563176

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პლატფორმა

3201 400180326

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამხრეთკავკასიური ინსტიტუტი

3202 436036610

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება

3203 437067380

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ჯუმათი,სილაური, ბაილეთი, მელექედური, ოზურგეთი,
გურიანთა, მერია, თხინვალი, კონჭკათი, ნაღობილევის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3204 202203579

ახალგაზრდა შემოქმედთა ასოციაცია "უნარტი"

3205 220351982

არასამთავრებო ორგანიზაცია ექსპერტთა კავშირი

3206 417882018

საქართველოს რეგიონალური ხელოვნების განვითარების ფონდი

3207 237112913

ოზურგეთის მ. კვირკელიას სახელობის სოფ. ლიხაურის ჭიდაობის სკოლა

3208 216445354

საქართველოს პროფესიონალური ორთაბრძოლების ფედერაცია

3209 439401586

აქტიური ახალგაზრდები

3210 204560402

ქეთი და მეგობრების საქველმოქმედო ფონდი

3211 404605209

ჰელოუ ბეიბი

3212 402081055

დასავლეთ საქართველოს ცხოველთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

3213 205017587

საქართველოს განათლების განვითარების ასოციაცია

3214 405328710

ინტელექტუალური საკუთრების აკადემია

3215 417877248

დისევი 2012

3216 243122697

ახალი გუმბათი

3217 202317723

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის კავშირის წარმომადგენლობა (ფილიალი)
ქ.თბილისში

3218 435433434

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაგვაზაოს სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი მერცხალი

3219 233646775

სათემო კავშირი გრიგოლეთი

3220 427740064

გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

3221 205247847

ბუნებრივი რესურსების მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

3222 404920653

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დამოუკიდებელი კომისია

3223 253643703

ელერს-დანლოსის სინდრომის კავშირი

3224 404876292

ნიკო ბურის საზოგადოება

3225 436684893

საქართველო, ნინოწმინდას რაიონი, გორელოვკა, ორლოვკა დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

3226 405427024

რიონის ხეობის განვითარების ასოციაცია

3227

სათემო კავშირი მერმისი

3228 429323163

ფხოვის ტრადიციული რეწვა

3229 406054139

საქართველოს კიკ - ბოქსინგის ნაციონალური ფედერაცია

3230 443855017

სათემო ორგანიზაცია ხცისი

3231 224070680

საქ. ეროვნული გვარდიის სამცხე-ჯავახეთის ვეტერანთა რეგიონალური კავშირი

3232 405336676

ქალთა კეთილდღეობის ქსელი ჰერა

3233 415099075

საქართველოს, ქალაქ ფოთის შტაბის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3234 400153034

მუნდირის ღირსების დამცველები

3235 211398469

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება ბას

3236 200067042

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და პოლოტიკური გან.ცენტ.

3237

იმერეთის მხარის ფსიქიკური ჯანმრთელობის კავშირი

3238 202398994

მართლმადიდებლურ ფორუმ church.ge-ის საქველმოქმედო ფონდი

3239 415106414

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი

3240 204436501

პროფესიონალ მწერალთა დაცვის საერთაშორისო ფონდი ბახტრიონი

3241 405013239

კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა კავშირი იმედი

3242

საქართველოს კულტურული აღმავლობის ასოციაცია

3243 431176103

რაგბის კლუბი კახელები

3244 405413020

პარტნიორობა მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის

3245

ჭკადუაშის ეკონომიკური განვითარების კავშირი

3246 204527011

აღმოაჩინე საქართველო - ჟურნალისტური ცენტრი

3247 225060750

სათემო კავშირი ნერგეთი

3248 425366374

ახალგაზრდული არჩევანი

3249 216352890

საქ.უკრაინულ ქალთა ასოციაცია

3250 405376249

სასურსათო ინოვაციების დაბა

3251 202386523

კურცხანის ხეობის აღორძინების ფონდი

3252 202057950

საინფორმაციო საკონსულტაციო კავშირი ემბი

3253 230080685

ეკონომიკურად გაჭირვებულ პირთა დახმარების საქველმოქმედო ცენტრი ნათია

3254 205004760

დედამიწა ჩვენი სახლია

3255 204517086

თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის განვითარების ფონდი

3256 400156898

უკეთესი საქართველო

3257 405323724

გირის სპორტის, მას-რესლინგის, ბაგირის გადაწევისა და კროსფიტის, (ძალისმიერი ფიტნესის)
თბილისის ფედერაცია

3258 446980562

ქართულ-ბერძნული თანამეგობრობა

3259 246762141

ქედის სახელოვნებო სკოლა

3260 400013579

თამარი ჯანგირაშვილის დახმარების ფონდი

3261 405466142

საქართველოს დაჭრილ მეომართა პროექტი

3262 406291935

ორნამენტი

3263 431170519

სოფლის მეურნეთა ასოციაცია

3264 202161490

ჩეჩენ ლტოლვილთა საზოგადოებრივი კომიტეტი

3265 405110856

საქართველოს პარლამენტართა პალატა

3266 400098924

ტრანსპორტელთა უფლებათა დაცვის კავშირი

3267 209461713

ქ. თბილისის მერიის შ. შანიძის სახელობის N20 ხელოვნების სკოლა

3268 405150633

რაგბის ასოციაცია

3269 200074383

ქალთა ასოციაცია ბუნება + ხელოვნება

3270 445620212

გადაარჩინე უკრაინა

3271 204497865

ეროვნული მუზეუმის მეგობრების ასოციაცია

3272 416363223

ქართულ-ეგვიპტური ბიზნეს საბჭო

3273 406163510

ნისან თეანა კლუბ ჯორჯია

3274 205275879

კოალიცია შინმოვლა საქართველოში

3275 405004310

საქართველოს შაშის გაერთიანებული ეროვნული ფედერაცია

3276 404945672

ელისო ბოლქვაძის საქველმოქმედო ფონდი - ლირა

3277 205128315

სოციალური განვითარების ხელშეწყობის ფონდი

3278 206212711

საქართველოს შემოქმედთა კლუბი

3279 404897233

საქართველოს დიაბეტიან პაციენტთა კავშირი

3280 404398086

საქართველოს ენდოვასკულარულ ქირურგთა საზოგადოება

3281 404974113

სფეის ლოჯიქ

3282 406170236

საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირი

3283 212805268

ქუთაისის სამედიცინო ინსტიტუტის "ქუთაისის" სტუდენტთა კავშირი

3284 204573951

საქართველოს ახალგაზრდა დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაცია

3285 433103349

ამოვა

3286 202910289

საქ.სამედ.ინფორმატიკისა და ბიოსამედიცინო ინჟინერიის ასოციაცია

3287 433652843

ონკოქეა ჯორჯია

3288 416329422

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 1-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3289 404531921

არასაბანკო, ფინანსურ დაწესებულებათა ასოციაცია

3290 233147243

"მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო"

3291 205008187

სტაბ

3292 405364270

ცოცხალი ხიდები

3293 405303103

ლარის ფონდი

3294 224625662

ასოციაცია `ღმერთი ყველგან ერთია`

3295 200262401

სოფელ აკურის დედათა მონასტერი "დავით გარეჯი"-ს აღორძინების ფონდი

3296 404613753

შპს საზოგადოება ბაგრატიონი

3297 240895652

ფრონის ხეობის ფერმერთა გაერთიანება

3298 200008099

თბილისის №84 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3299 443867549

სურამისა და ხაშურის ეპარქიის განვითარების ფონდი

3300 405208742

ერთიანი

3301 200062797

ბინის მესაკუთრეთა "ამხანაგობა-164"

3302 404956785

სრულიად საქართველოს რაჭის რეგიონის განვითარების ფონდი

3303 426118159

ანდეზიტის ბიატლონის სპორტული კლუბი

3304 204900081

საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ასოციაცია

3305 405093777

შვედეთის სამრევლოს განვითარების ფონდი

3306 402014761

კონკურენციის ცენტრი

3307 243122606

იმედი

3308

კავშირი სამეგრელო ზემო სვანეთის სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაცია

3309 437062063

სოციუმი

3310 402025161

მოზარდთა და ახალგაზრდთა ევრაზიული გაერთიანება თინერჯაიზერ

3311 245444504

კრივის მოყვარულთა და პროფესიონალთა კლუბი გლადიატორი

3312 425366105

ბოლნისის ახალგაზრდული სახლი

3313 228923582

სამელიორაციო ასოციაცია ოაზისი

3314 438112481

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ მანავის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3315 417893257

მომავლის ახალხიზა

3316 400193713

საქართველოს დეველოპერთა ასოციაცია

3317 405462146

ბავშვთა ინტეგრაცია და თანამეგობრობა

3318 228928569

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "წისქვილი"

3319 417890367

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ბოშურის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

3320 422934203

სასდმელი 2011

3321 205164720

რაგბის მოყვარულთა კლუბი დევები

3322 402066535

კავკასიის ბიზნესის, დასაქმებისა და სოციალური აქტივობის ფონდი

3323 425366301

ინტეგრირებული ქალი

3324 406362797

ქაინდნეთ

3325 204552563

საქველმოქმედო ორგანიზაცია სინერგია

3326 202179276

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი

3327 236097718

,,შუმერთა საზოგადოება" მთის განვითარების ფონდი

3328 205001790

"ჯანმრთელი გულის ინსტიტუტი"

3329 405140182

საგანმანათლებლო პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის ცენტრი

3330 420000386

მძლეოსნობის კლუბი ბუბა

3331 202210570

თერაპია და პროგრესი

3332 405204880

მოხუცებულთა დასახმარებლად

3333 231165137

თელავის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი

3334 204888087

საქართვ.ეკონომიკური თავისუფლებისა და კერძო საკუთრების დაცვის ლიგა

3335 405135107

რევმატოიდული ართრიტით დაავადებული პაციენტების კავშირი

3336 404590812

ანარეკლი - 2019

3337 406058484

სტუდენტური კლუბი სოციალური კეთილდღეობისთვის

3338

სათემო კავშირი კლდეკარი

3339 402047708

საქართველოს დედები ნარკომანიის წინააღმდეგ

3340 405405716

საქართვლოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე-დოს ფედერაცია

3341 416325809

სამოქალაქო საზოგადოების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

3342 404594122

ზის სტრიტ ჰერთს მი

3343 202166985

არასამთავრებო საქველმ. კავშირი "ივანდიდი"

3344 405153658

ზაზა თოფურიას დახმარების ფონდი

3345 431432835

კვლევისა და განვითარების ფონდი

3346 427717296

ვეჯინი–XXI

3347 204425808

"ინტერსპორტი"საქ. სპორტსმენთა ხელშემწყობი ფონდი

3348 404580299

ქალაქ თბილისის N81 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3349 235894350

მესტიისა და ზემო სვანეთის საეკლესიო საზოგადოების კავშირი "აღორძინება"

3350 215140318

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი

3351 404397611

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა მხატვართა ასოციაცია

3352 404496381

პლატფორმა ახალი პოლიტიკური ცენტრისთვის

3353 246957208

ქობულეთის რაიონის სოფელ ჩაისუბნის რეგისტრირებული სათემო კავშირი ჩაისუბანი

3354 224631771

დიდმოწამე ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

3355 229317156

მთიანეთის აღორძინების კავშირი სანე

3356 443567800

ბერი მათეს დახმარების ფონდი

3357 202064835

საქართველო ტერორიზმის წინააღმდეგ

3358 222443782

ზანა

3359 209465130

ბაჰაის კულტ.მემკვიდრ.შემსწავ.საზ.

3360 253079984

აფხაზეთის აღორძინების ფონდი

3361 441563041

შუთინგ სთარს

3362 426521579

გარდაბნის რაიონის მუსლიმთა სასულიერო საზოგადოება

3363 417873402

გუთნის დედა

3364 212887189

საზოგადოება ღვარდიელი

3365 405476596

ოცი ივნისი

3366 432387277

ჭეშმარიტი იესოს ეკლესია

3367 405104596

გეო-ინფორმაციული კვლევითი ცენტრი

3368 200103896

საქართველოს სიმსუქნის შემსწავლელი (ობეზიტოლოგთა) ასოციაცია

3369 404875872

კავკასიელ-იბერთა ცნობიერება-მელქისედეკი

3370 249272200

"გულით გულისათვის"

3371 220351205

რეგისტრირებული კავშირი ასოციაცია "გაენათი"

3372 405018635

გამოიღვიძეთ

3373 441995218

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის ფარცხმის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3374 402105191

საქართველო-ჩინეთის კულტურისა და ეკონომიკის განვითარების ფონდი

3375 205032123

საქართველოს ეროვნული რაგბილიგის ფედერაცია

3376 204557096

განათლებისა და სოციალური რეფორმების ასოციაცია

3377 235445844

სოფ. ბანძის სათემო კავშირი თანადგომა - 21-ე

3378 404636907

მედიის, ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრი

3379 433648369

საერთაშორისო ასოციაცია დაიცავი შენი წილი სამშობლო

3380 204986854

სტუდენტთა საექსპედიციო მოძრაობა

3381 400112579

საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ცენტრი

3382 405317795

ინვესტორთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კომიტეტი

3383 420005835

განვითარების კერა

3384 401952847

საქართველოს ბელორუსთა სათვისტომოს საერთაშორისო კავშირი სიაბრი

3385 405267642

განათლებისა და პოლიტიკური ჩართულობის ცენტრი

3386 439869224

მონადირე 2020

3387 427725606

საქართველოს, გურჯაანის რაიონის სოფელ ახაშენის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3388 415101801

საქველმოქმედო ფონდი ოქროს გული

3389 235892307

მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

3390 202190431

ნავთ.პროდ. იმპორტიორთა,რეალ.და მომხ.უფლებ.დაც.საერთ.ასოც."ნისა"

3391 200064759

ასოციაცია მომავლის იმედი

3392 404476642

არტ-ისტი

3393 400284919

საქართველოს მედიაციის პალატა - ბი ბი ქეი

3394 224091300

სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ორგანიზაცია ტუბერი - 2008

3395 401958495

თორმეტი ნერგი

3396 422934329

ჭელიაღელე 2011

3397 404484642

წმიდა დავით წინასწარმეტყველისა და წმიდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის
ფონდი

3398 400132156

მცირე აქციონერთა კავშირი მუხიანი

3399 404983265

საქართველოს აგრარული და ეკოლოგიური ტურიზმის ასოციაცია

3400 205246768

თავისუფალი სიტყვა დემოკრატიული საქართველოსათვის

3401 404966104

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია

3402 404907375

ახალგაზრდული კავშირი ჯანმრთელობა

3403 235445639

ს/ს ,,სინათლის" პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაცია

3404 404551249

ბიზნეს ტრენერთა ასოციაცია

3405 424072256

საქართველოს, ახალციხის რაიონის სოფლების წყორძას, ურავლის, მუსხის, ანდრიაწმინდას
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3406 205241166

საქართველო-კორეის მეგობრობის ასოციაცია

3407 406243943

საქართველოს კრიპტო მომპოვებელთა ასოციაცია

3408 435433915

დიალოგი და თანამშრომლობა

3409 204458577

კერამიკის სტუდია - სახელოსნო ბელი

3410 204572676

ფონდი ღალია

3411 200066748

საქ. ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა კავშ. დაცვის ასოციაცია

3412 412695203

მომავლის ჯანსაღი ხედვა

3413 404484161

იალონი

3414 212748428

კავშირი ტურისტული გაერთიანება "არგონავტები"

3415 416326274

წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის ეკლესიის მშენებლობა

3416 205280293

რუსთავიორელები მედიის თავისუფლებისათვის

3417 400306325

უძლიერეს მამაკაცთა და მთიელთა თამაშების თბილისის ფედერაცი

3418 404582527

მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის

3419 404595185

ჯეოვსკოვ.ჯი

3420 445620739

მადლის ცენტრი - გრეის სენთერ

3421 206158361

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცერთა ვეტერანთა კავშირი

3422 211387747

ჯვართამაღლების სახელობის ეკლესიის ფონდი

3423 244685202

ხორგა

3424 443122737

სამოქალაქო დარბაზი

3425 402087157

ქრისტიანული საქველმოქმედო საზოგადოება წმინდა სამება

3426 405037482

საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი სამშობლო

3427 204426781

საქართველოს მთასვლელთა ეროვნული ფედერაცია

3428 202062524

ფოლკლორის საერთაშორისო ასოციაცია "სიოფის" საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

3429 206118440

იმედი

3430 200252136

გაერთიანება სმრგსა 21

3431 405231636

ბს-პრობასკეტ თბილისი

3432 437976567

სხანარი

3433 434068019

ჩემი რეგიონი

3434 442569365

საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

3435 203827083

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღი

3436 205003903

უმწეოთა და დავრდომილთა გადარჩენის კავშირი "SOS"

3437 204544449

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი მოძრაობა

3438

მერმისი

3439 405138319

საქართველოს ხანდაზმულთა და მიუსაფართა მხარდამჭერი ასოციაცია მზრუნველი

3440 400048088

ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ქართულ-ევროპული
საგამომცემლო, საქველმოქმედო ცენტრი - ,,სპეკალი''

3441 406354485

რეფორმებისა და კვლევის ჯგუფი

3442 205023133

ასოციაცი "კავსერტი"

3443 216452746

უმწეოთა მწყალობელი

3444 238747120

სამტრედიის რაიონის განვითარებისა და აღორძინების ფონდი

3445 448393426

აჭარის რეგიონალური პარაოლიმპიური ორგანიზაცია

3446 212847838

ინგლისური ენის ცენტრი

3447 233147332

აფენი 2008

3448 405198478

ახალგაზრდული აზროვნება

3449 239403025

"ანსაბლი სავანე"

3450 202160124

ქ.თბილისის საოლქო სასამართლოს პროფკავშირული ორგანიზასია

3451 445562873

აიპი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, აბა ჭიდაობის ფედერაცია

3452 404907026

ახალი სტილი

3453 402042393

ინერ ვილ საქართველო - თბილისი

3454 239403070

სათემო კავშირი "ჭალა"

3455 402198527

ჯევროლუცია

3456 437371915

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი

3457 400065549

ქართველი სტუდენტები თავისუფლებისთვის

3458 405005088

საქართველოს სლავ ხალხთა ეროვნული კონგრესი

3459 209472462

თბილისის №153 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3460 445405044

გიორგი აფხაზავას დახმარების ფონდი

3461 445385770

ახალგაზრდა ლიდერთა ასოციაცია

3462 216386444

ცაგერის აღვის ქმ დავით და კონსტ სახ ტაძრის აღდგენა განახლების ფონდი

3463 240892423

სათემო კავშირი კეხიჯვარი

3464 204896942

საქართველოს კრივის ეროვნული ფედერაცია

3465 404521772

ველოსპორტის სპორტული კლუბი ომნიუმი

3466 417880234

ატენის მონასტრის მარანი

3467 443856837

ქალთა კეთილდღეობის ცენტრი

3468 439864229

სამოქალაქო ჩართულობისა და განათლების ცენტრი

3469 202371548

საქართველოს ავტო და მოტო სპორტის ფედერაცია

3470 237075856

საქველმოქმედო საზოგადოება ნუგეში

3471 204516764

კავშირი "სახალხო საზოგადოება"

3472 404902646

ფონის წმ. გიორგის სახელობის მონასტრის მშენებლობის ფონდი

3473 203868289

"მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის პროფესიული კავშირი"

3474 202222111

საქართველოს ოფიცერთა კავშირი

3475 211323414

საქართველოს სტატისტიკური ასოციაცია

3476 433651096

აგრო ასოციაცია

3477 432545766

საქართველოს მომავალი-განვითარების ასოციაცია

3478 405024735

ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის აკაკი ჯორჯაძის სახელობის საერთაშორისო
საქველმოქმედო ფონდი მუმლი მუხასაო

3479 211369703

მშვიდობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ცენტრი

3480 404866702

ქართულ-შვედური ინსტიტუტი

3481 405029366

შავი ზღვის პარტნიორობა ძუძუსა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს პრევენციისა და
კონტროლისათვისსამართლებრივი ფორმა

3482 445473318

კერვის სახლი

3483 404921670

საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია

3484 208218230

ზარდია

3485 405365849

ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქის სააგენტო

3486 205192815

ჩვენი შვილების უფლებისათვის - საქართველო

3487 224072660

სამცხის განვითარების ფონდი

3488 400000164

სპორტული კომპლექსი-ვალე

3489 442733473

ჯვარელები

3490 202949685

"ქვეითსაწინააღმდეგო ნაღმებზე დაზარალებულ ინვალიდთა ასოციაცია"

3491 406182642

ასოციაცია თბილისი კინოს ქალაქი

3492 205022358

მოზარდთა ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი

3493 402035551

ბიზნესის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ცენტრი

3494 209476048

ა(ა)იპ ქ.თბილისის N184 საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

3495 438119929

ჰელიქსი

3496 205005867

რეგისტრირებული კავშირი მოძრაობა საქრთველოს მდგრადი განვითარებისათვის

3497 241499561

მთის სახლი

3498 205002343

"საქართველოს ბავშვთა უროლოგთა კავშირი" ასოციაცია

3499 204424391

"ექსპერტიზა, სამართლებრივი მომსახურება და თანადგომა"

3500 405405280

შპს ბილება

3501 205246223

საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია

3502 446966793

საქართველოს ქობულეთის რაიონის, სოფელი აჭყვისთავის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

3503 237081965

სათემო კავშირი სოფია

3504 445445162

საქართველოს აიკიდოს ფედერაცია.გე

3505 417877462

გორის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ძევერის ტერიტორიული ორგანოს
განვითარების ცენტრი

3506 218022716

კავშირი არქიტექტურისა და მშენებლობის განვითარების ხელშემწყობი ცენტრი

3507 204966778

საქართველოს ზოოფონდის დაცვის საზოგადოება "ფაუნა"

3508 400178286

აგრობიზნესის განვითარების ჯგუფი

3509 406088095

ჩვენ ვართ მსოფლიო

3510 412753667

ადამიანის უფლებათა სამართლის ლაბორატორია

3511 200008071

თბილისის №56 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3512 404506174

ერორ იმიჯიზ

3513 424065898

ჯანსაღი აზრი

3514 240892799

რეგისტრირებული კავშირი (სათემო კავშირი) თათანაანთუბანი

3515 204937756

ეთნოკონფლიქტებში დაზარალებულ მოქ.დახმარების ფონდი

3516 204955673

საქართველოს შოტოკან კარატე-დოს კონფედერაცია

3517 404982293

ქესრიკი

3518 404879093

ერთიანობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის

3519 406087292

გიორგი ყორღანაშვილის დახმარების ფონდი

3520 402015617

ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაცია

3521 400153668

სამოქალაქო ინიციატივების პლატფორმა

3522 404864544

ფალავანდიშვილთა საგვარეულო კავშირი

3523 212906051

კონტრასტი 2007

3524 206129036

სამგორის განვითარების ცენტრი

3525 435434969

ორი ჯუჯა და მეგობრები

3526 400159948

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და თანასწორობის ხელშეწყობის ცენტრი

3527 400071140

ეკა თათრიშვილის დახმარების ფონდი

3528 400193875

სწრაფი განვითარების ცენტრი - პრესტო

3529 443868520

საქველმოქმედო ორგანიზაცია მელსი 2019

3530 205017818

142-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

3531 202180460

სილამაზის კონკურსების ფედერაცია

3532 402051266

ჯუნიორ ეჩივმენტ ალუმნი საქართველო

3533 240393285

რეგიონალური განვითარების ცენტრი

3534 202958219

"ჯანსაღი ქალაქი" ჯანმრთელობის დაცვ. და სოციალ. განვი. ფონდი

3535 406329003

მეტრო პლიუსის დასაქმებულთა პროფესიული კავშირი

3536 205040383

სოციალური კვლევისა და პოლიტიკური ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი

3537 404985502

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

3538 404386482

კაუკაზუს ჰოუფ ფართნერშიფი

3539 224625270

"ლეკოანი"

3540 426110004

ახალგაზრდული კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება თორი

3541 406267043

საქართველოს ნარკოტიკების მომხმარებლები ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის

3542 405274046

საქართველოს ციფრული ეკონომიკის ასოციაცია - სცეა

3543 454407464

ღვაწლი

3544 404399129

თბილისის ფარიკაობის ფედერაცია

3545 239868880

რეგისტრირებული კავშირი სენაკის ექსპერტიზა

3546 416332294

ბერძენთა ასოციაცია რომიოსინი 2

3547 445400076

ქალთა დარბაზი

3548 217891128

გორის სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტი

3549 226557428

საქართველოს ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა გაერთიანება

3550 442569141

ასოციაცია ცისარტყელა - 2011

3551 405126616

ღია კარი მხარდაჭერისთვის-საქართველო

3552 204465934

დავების გადაწყვეტის კავკასიური ინსტიტუტი

3553 405470146

დავით გვაზავას სახელობის სარაგბო ფონდი

3554 202186589

ქ. თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის #90 საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

3555 205127432

მოძრაობა მომავლისათვის

3556 218037540

საქართველოს რეგიონალური თანამეგობრობის ახალგაზრდობის ასოციაცია

3557 205286108

საქართველოს სნოუბორდის ეროვნული ფედერაცია

3558 439417828

კინოწარმოებისა და ვიზუალური ხელოვნების საქველმოქმედო ფონდი

3559 406109679

გლობალ ბრიჯი GLOBAL BRIDGE

3560 205014731

საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია

3561 200064900

საქართველოს ექსპერტთა ასოციაცია

3562 205019120

პროფკავშირი

3563 406044230

სანტა-მარია-ლაშარელა

3564 231247914

არასამთავრობო გაერთიანება "გეოგრაფი"

3565 426536199

ინტელეგო

3566 204511947

ასოციაცია ,,შევინარჩუნოთ მემკვიდრეობა"

3567 238770781

სახლი თანადგომა

3568 245586496

ქ. ბათუმის №14 საბავშვო ბაღი

3569 205081542

საქართველოს ავტო-მოტო სპორტისა და ტურიზმის ასოციაცია

3570 205110789

სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი

3571 203869117

¿იურისტები სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის¿კავშირი

3572 243122820

თრიალეთის ექსპრესი

3573 404977655

თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოება

3574 239869433

XXI საუკუნის ქალები მშვიდობისათვის

3575 402087335

დაჭრილ მებრძოლთა მხარდაჭერის ფონდი

3576

რეგისტრირებული კავშირი ასოციაცია ეკოსტარტი

3577 238773644

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

3578 212707622

სატ.საერთ.სამოც.მართლმად.საქველმ.პარტნიორული ასოციაცია კვართი

3579 402045069

თოლია

3580 446968158

საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების ინსტიტუტი

3581 400143714

ახალგაზრდული თვითმართველობა

3582 212904026

სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი თაობათა დიალოგი

3583 211382662

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა საქველმოქმედო ფონდი ოცნება

3584 402176293

საქართველოს ტრანზაქციული ანალიზის ასოციაცია

3585 404890052

საქართველოს საუნივერსიტეტო ფეხბურთის ლიგა

3586 212920641

გიენოსი 2009

3587 404568954

საქართველოს ქონთემფორარის ცეკვის ფედერაცია (სქცფ)

3588 440890751

შიდა ქართლის ჩერლიდინგის რეგიონალური ფედერაცია

3589 405327882

სოციარტი

3590 250722856

კავშირი აფხაზეთის ა/რ სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების ეროვნული ფედერაცია

3591 436040473

გრნ

3592 215607127

ჭიათურის თემის ჯანმრთელობის მოყვარულ ოჯახთა კავშირი

3593 400279079

მომხმარებელთა და მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

3594 203865175

"ობოლ მზრუნველ.მოკლებული და ნაკლებად უზრუნ.არასრულწ.დახმ.ფონდი"

3595 406330340

მაატი

3596 444957959

ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

3597 203860928

სასამართლო ექსპერტიზის განვითარების საერთაშორისო ფონდი მედეა

3598 204963717

კავშირი "დენსვორქს თბილისი"

3599 404940980

კონფლიქტების მართვისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალგაზრდული ცენტრი

3600 429322841

ხადის წმინდა გიორგის ტაძრის სარესტავრაციო საქველმოქმედო ფონდი

3601 440887373

სახარების ქრისტიან-ბაპტისტთა ძლევიჯვრის მადლის ეკლესია

3602 440398464

საქართველოს საპატრიარქოს ბოდბის ეპარქიის განვითარების ფონდი

3603 224631753

ააიპ " თანადგომა ხალხთან"

3604 400257217

ქლიქმედია

3605 431175033

კახეთის ახალგაზრდული ალიანსი

3606 448414449

შენი ხმა

3607 206342929

საქართველოს ომის ვეტერანთა ფედერაცია

3608 405433918

საქართველოს ორთოპედიული ქირურგიის, ტრავმატოლოგიის და სპორტული მედიცინის ეროვნული
ასოციაცია

3609 406108395

პენსიონერთა უფლებების დაცვის ცენტრი

3610 212920972

ადგილობრივი დემოკრატიის და ეკონომიკის ინსტიტუტი

3611 241577227

საბუის სათნოების სახლი

3612 242002578

საზოგადოებრივი კავშირი-სათემო ორგანიზაცია ერკეთი

3613 218064564

კავშირი ,,ქართლის განვითარების ცენტრი"

3614 231245088

კავშირი"კულტურის და განათლების არასამთავრობო ორგანიზაცია"

3615 425364269

ღვინო ბოლნისი

3616 417890321

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ მეჯვრისხევის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

3617 203843154

"მაფიასა და კორუფციასთან ბრძოლის საქართველოს ეროვნული სააგენტო"

3618 437067950

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი პლატინუმი

3619 445424078

ბათუმის ავტოდრომი

3620 224070617

სამცხე-ჯავახეთის რეგ-ნის საავტომობილო ტრანსპორტის მუშაკთა დარგობრივი პროფკავშირი

3621 404507798

პლატფორმა

3622 204425746

300 არაგველი-კავშირი

3623 415101302

ფოთის უშუს კლუბი - "ფაზისი"

3624

რეგისტრირებული კავშირი მცირე ერთა და ეთნოსთა დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტი

3625 200278145

განათლება და პარტნიორობა

3626 402003728

ახალი კოლექტივი ხელოვნებისთვის

3627 402044337

ხელოვნების ცენტრი ართ ჰოლი

3628

იმედი

3629 400188088

ჟურნალისტები თანასწორობისა და მშვიდობისათვის

3630 211403480

საქრთველოს ჰუმანიტარული ასოციაცია "ალიონი"

3631 226151393

"თეთრი თაგვი"

3632 401970248

კოლხიდა - XXI

3633 245432553

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია

3634 224080376

კავშირი ,,ჯავახეთი - 2005"

3635 204911863

საქართველოს საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაცია

3636 204438929

ფოლკლორული ანსამბლების ასოციაცია

3637 437058988

ასოციაცია ჩემი გურია

3638 437976344

შეუბნის განვითარების ცენტრი

3639 235893271

სვანეთის სამოქალაქო განვითარების კავშირი ეთა

3640 215133246

ქალთა კლუბი "მედეა"

3641 200266737

ქ. თბილისის ვუშუ კუნგ-ფუს ფედერაცია

3642 402049911

სიმონ ჯანაშიას სახელობის აფხაზეთის საზოგადოებრივი კოლეჯი

3643 211384189
3644 400294070

არჩილ ლოლუას სახელობის საქართველოს მეფუტკრეობის სახალხო უნივერსიტეტი
საქართველოს განვითარებისა და გლობალური ცნობადობის გაზრდის ფონდი

3645 245443550

სტუდენტ ახალგაზრდობის კავშირი ს.ა.კ

3646 251720936

გლეხთა საკრედიტო კავშირი ,,გვიშონა-2000"

3647 405019563

მსოფლიო მოძრაობა - სიკეთის ესტაფეტა

3648 235450515

საქართველოს საპატრიარქო ჭყონდიდის ეპარქია წმ ანდრია პირველწოდებულის სახელობის მამათა
მონასტერი

3649 204971414

"საქართველო და მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესი"

3650 204426512

ჩვენი ხალხი-ჩეჩენ-ქისტთა დიასპორის საქველმოქმედო კავშირი

3651 204435762

საქართველო-თურქეთის ბიზნეს საბჭო

3652 216356002

ქვ.ქართ.დემოკრატ.და განვით.ცენტრი

3653 445489766

აჭარის ა.რ. ქორეოგრაფიული ანსამბლი მწვერვალი

3654 211384474

განათლების თანამედროვე სისტემების ცენტრი

3655 405097363

ინოჩეინჯ

3656 405157262

აგრო-ბიზნეს კონსულტანტთა და ტრენერთა კავშირი

3657 236077918

კავშირი ,,სათესლე კარტოფილის მწარმოებელთა და მემცენარეთა საერთაშორისო ასოციაცია"

3658 404978798

ახალგაზრდები მთის განვითარებისათვის

3659 404882141

ბარსელონაში წმინდა ნინოს სახელობის სამრევლოს განვითარების ფონდი

3660 203861231

დ.უზნაძის სახ.ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პროფკომი

3661 400093750

სამოქალაქო აქტივობა სრულფასოვანი საზოგადოებისთვის

3662 404864036

საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდი

3663 203814523

"ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ცენტრი"კავშირი

3664 204462410

დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტი

3665 245587262

ფავორიტი-ლ

3666 220352678

ავღანეთის ვეტარანთა ზუგდიდის კავშირი

3667 204994676

ფონდი "კეთილი ნების ადამიანები"

3668 230091423

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

3669 215613209

კავშირი ჩანგი 2008

3670 244561755

ხორგა 2002

3671 237081689

სასოფლო სამეურნეო პროგრესის ცენტრი

3672 206118379

ინტეგრაცია

3673 237080038

საქველმოქმედო ასოციაცია გურია

3674 404999944

დაავადებათა კვლევის ცენტრი

3675 415093552

გიორგი გეგეშიძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

3676 217888659

საქართველოს ისტორიული საგვარეულოთა (თავად-აზნაურთა) წარმომადგენლებისა და მათ
თანამდგომთა საკრებულოს შიდა ქართლის სამხარეო ორგანიზაცია (კავშირი)

3677 204998477

მშენებელ ექსპერტთა კავშირი "მეკ-XXI"

3678 204435637

საქართველოს ალგეთის მგლის ლეკვთა საძმოს ფედერაცია

3679 405138845

რუბიკონი 2016

3680 224619250

საქ. პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის ზ.ახმეტელის ბიურო

3681 405076554

ექიმები ადამიანის უფლებებისთვის-საქართველო

3682 215608509

კინოს სახლის შექმნისა და განვითარების კავშირი

3683 238751748

სოფ. დაბლა გომის სათემო კავშირი "ნაციხვარა"

3684 405356243

ასოციაცია დიზაინ ჯორჯია

3685 405309107

ფონდი არტ კავკასია

3686 404996126

საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია

3687 238758484

საფეხბურთო კავშირი ბეკო

3688 204953620

ქართველები გარემოსათვის

3689 229660122

მუქედის თემის მთავარანგელოზ მიქაელისა და გაბრიელის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისა და
კეთილმოწყობის ფონდი

3690 435431114

ჩვენ ყველა ერთნი ვართ

3691 412679338

მომავლის ცენტრი

3692 406179923

საქართველოს რძის მწარმოებელთა ასოციაცია

3693 434157299

მარნეულის ახალგაზრდული ცენტრი

3694 405365876

ძალა

3695 216394756

ქვ.ქართლის მასწავლებელთა ერთიანობის ალიანსი

3696 212816461

საქართველოს გზებზე მონიტორინგის, მძღოლებისა და მგზავრების უფლებათა დაცვის კავშირი (მმდკ)
წესრიგი გზებზე

3697 219997804

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის კრივის ასოციაცია

3698 202265495

საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და მასწავლებელთა კავშირი "ცისკარი 2005"

3699 242730951

კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ალბიონი

3700 205084870

ევროინტეგრაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია

3701 405010232

ემიგრაციის ინფორმაციისა და განვითარების საერთაშრისო ცენტრი - ხიდი

3702 405469693

კიბოს მართვის ხელშეწყობის ცენტრი

3703 204397063

მეცნიერ-პრაქტიკოს ენთუზიასტთა კავშირი ეკოსოლაცია

3704 440388983

ალაზნის ველის ფერმერთა ასოციაცია

3705 204996754

"საქრთველოს მეგზევეთა კავშირი"

3706 412682529

მაკო

3707 412703105

წმინდა მღვდელმოწამე გაენათელი მიტროპოლიტი ექვთიმე შარვაშიძის ქრისტიანული
საგანმანათლებლო - საქველმოქმედო ფონდი

3708 212777333

კავშირი "ინტელექტ ჯგუფი"

3709 422937781

ევროკლუბი-რაჭა

3710 204961764

"საქართველოს ქალაქთა კავშირი"

3711 221293883

სათემო კავშირი "ერთობა"

3712 400185679

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, გლდანი-ნაძალადევის რაიონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

3713 445428109

ლოგოს გრუპი-Logos Group

3714 412717662

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის ავტოქარხნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3715 417876007

სათემო ორგანიზაცია ერთად ჩვენ შევძლებთ

3716 405146024

მჯთ – გრუპი

3717 405112970

საკალათბურთო კლუბი ვინგს

3718 445531130

მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

3719 200275763

ინიციატივები დახმარებისა და განვითარებისათვის

3720 404931455

ახალი ქართული ფუნდამენტი

3721 400081898

სამოქალაქო განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი

3722 404989786

GAMPHA Georgia

3723 202062187

ხერთვისის ციხის კომპლექსის აღდგენის კავშირი

3724 400230905

ჰონდა სივიკ ფემილი ჯორჯია

3725 204892704

თავისუფალი პედაგოგიკის ცენტრი

3726 205261599

სტაბილური განვითარება

3727 445513659

დემოკრატიის რესურსცენტრი

3728 205279410

ააიპ რაგბის კლუბი ლომები

3729 204480668

ჰაერნაოსნობის ეროვნული ფედერაცია

3730 404436776

მიგრაციის ცენტრი

3731 431175444

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ თეთრიწყლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

3732 439860438

მომავლის გზა

3733 205005563

ენერგეტიკოსთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

3734 220344009

რეგისტრირებული კავშირი მამული XXI

3735 204954406

შიდა ქართლის კულტურული მემკვიდრეობის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

3736 430797532

არდისუბანი 2012

3737 400032709

სახეჩიძეთა საგვარეულო კავშირი

3738 402199349

ა(ა)იპ კობაიძის საქველმოქმედო ფონდი

3739 426118033

ბორჯომელები

3740 425361306

ბოლნისის კორპუსი

3741 400331707

კულტურული მემკვიდრეობის განვითარების ასოციაცია

3742 404437481

ხარაზიშვილების საგვარეულო კავშირი

3743 406270075

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი შევარდენი 2019

3744 429323430

საქართველოს, მჭადიჯვარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3745 405047140

საქართველოს მთიანი რეგიონების აღორძინების ფონდი

3746 416330465

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 12-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3747 405496226

ინოვაციებისა და განვითარების ცენტრი

3748 429328168

ფშავის ქალთა საბჭო

3749 405523107

საქართველოს მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

3750 215123462

ფოთი-ფოთელებისათვის და ახალი საქართველოსათვის

3751 420431401

ახალგაზრდა მეთევზეთა კლუბი

3752 226530812

გარდაბნის ინფორმაციის თავისუფლების ცენტრი

3753 227760063

სათემო კავშირი "ვაზისუბანი"

3754 428522636

საქართველოს ახალგაზრდული ხედვა

3755 240887705

ეპოქა

3756 404881927

საქართველოს სპეციალური ოლიმპიადა

3757 406098672

ახალგაზრდული ინიციატივა დემოკრატიისათვის

3758 442732606

საქართველოს სამეგრელოს წალენჯიხის რაიონის სოფელ ნაკიფუს, სოფელ ულურიას დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

3759 401964549

Youth For Future

3760 416344502

საქართველოს კიოკუშინკაი კარატეს ორგანიზაცია

3761 429320193

ზურაბაშვილების და ზურაბიშვილების საგვარეულო კავშირი

3762 216391321

სახელმწიფო ენის გავრცელების და პროპაგანდის ასოციაცია

3763 204449604

თავისუფალი სივრცე-შემოქმედთა უფლებების დაცვის ლიგა

3764 442260624

საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და საზოგადოების ინტერესთა დაცვა - ოდაბადე

3765 404997394

საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი კავშირი კალეიდოსკოპია

3766 405036330

ქეა ფორ ჯორჯია

3767 437976200

გლოლა 2011

3768 205281586

თბილისის ფინანსისტთა საერთაშორისო ასოციაცია "ქვონთი"

3769 404902977

გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ფონდი

3770 205270115

სოფლის მეურნეობის მომსახურების არასამეწარმეო (არაკომერციული) ასოციაცია

3771 424072345

საქართველო, სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხის რაიონის, სოფელ სვირის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

3772 208184604

თბილისის №126 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3773 422433469

ასოციაცია ლილე

3774 206192412

რეგისტრირებული კავშირი ქართულ-აფხაზური კავშირი - პირისპირ

3775 405501381

საქართველოს კინო-ტელე ავტორთა ასოციაცია სკა

3776 404958685

სამოქალაქო თავისუფლებათა და სამართლებრივი განათლების ცენტრი

3777 236076054

კავშირი ევრაზიის საერთაშორისო თანამეგობრობა

3778 204564952

საზოგადოების დარბაზი

3779 251720865

გლეხთა საკრედტო კავშირი "გაბარი"

3780 400276526

ჯეო ეკოლოჯისტ 2019

3781 405126064

ქართველი ილუმინატები - საქართველოს დიადი, ეროვნული ორდენი

3782 204570641

მედიკოს სტუდენტთა საზოგადოება

3783 404871199

საქართველოს სამსახურებრივ-გამოყენებითი სპორტის ფედერაცია

3784 248387419

გონიო

3785 404633768

ნინო ქათამაძის ფონდი

3786 227746785

მეგობარ ოჯახთა კავშირი ssm

3787 434169687

გოდჟა მოვლუდოღლის ფონდი

3788 200080223

თავისუფალი მასმედიის და ჟურნალისტ.განვითარების ასოციაცია-კავშირი

3789 204483086

ასტროლოგიურ კვლევათა ცენტრი

3790 248432851

ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

3791 245625916

მუხრან ვახტანგაძის სახელობის სპორტის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი ჩემპიონი

3792 405222290

სოფელ ლესიჭინეში მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი ლესიჭინე

3793 402202353

ესროლე და დაამტვრიე

3794 404987323

საქართველოს ღვინის ექსპერტთა კავშირი

3795 402167613

სიგმა

3796 200267326

საქართველოს უ-შუ კუნგ-ფუს ეროვნული ფედერაცია

3797 225063748

სათემო ორგანიზაცია "ხანი", კავშირი

3798 406361057

საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევართა აკადემია

3799 202186721

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის #132 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

3800 204985668

"ოიამა კარატე"

3801 404921894

კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა ცენტრი ერთობა

3802 205045422

ბიზნესი, გადასახადები და სამართალი

3803 204989129

პაციენტთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ასოციაცია "ასკლეპსიუსი"

3804 437369937

ჩვენი შვილები

3805 205184833

საქართველოს მშვილდოსანთა და არბალეტიდან მსროლელთა ასოციაცია

3806 420428978

სამართლიანი ზუგდიდელები

3807 431169317

სამეწარმეო ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის პოლონურ-ქართული ცენტრი

3808 223353500

სახალხო მოძრაობა ,,ჯავახკი"

3809 439871131

ფირსტნევს.გე

3810 430798988

ლუკა+

3811 215102476

ასოციაცია ინგლისური ყველასათვის

3812 428519524

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და
ხალხური სიმღერის სკოლა

3813 204967615

"საქართველოს გადამხდელთა ასოციაცია"

3814 238150889

წალმიანი

3815 404418055

საქართველოს ვეგეტარიანელთა საზოგადოება

3816 200048359

71-ე საუალო სკოლის განვითარების ფონდი

3817 204452537

საზოგადოება კავკასიის გარემო

3818 202256691

რეგისტრირებული კავშირი სტრატეგიული კვლევის ინსტიტუტი

3819 405338228

რეზერვის ოფიცერთა ასოციაცია

3820 204435673

სვობოდნაია გრუზია-ს პროფკავშირი

3821 204993427

საქართველოს მეთამბაქოეთა ასოციაცია

3822 243126023

ერთობა

3823 406088139

სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი/Center for CivilInvolvement

3824 215105650

ფოთის თავისუფალი პროფესიული კავშირი სამოქალაქო პროფკავშირი

3825 220347738

რეგისტრირებული კავშირი საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი სიკეთე

3826

ადამიანის უფლებათა დაცვის რეგისტრირებული კავშირი

3827 428887617

საერთაშორისო რუსულენოვანი კულტურის ცენტრი ისკრა

3828 406226819

ევერლასტი კო-მა

3829 422738238

სოფელ უდეს მონასტრებთან არსებული სულიერებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

3830 224072198

წინუბანი XXI

3831 219631575

ტყიბულის ახალგაზრდული თვითმართველობა

3832 208178568

თბილისის N111 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3833 205282111

კოევოლუციური გადაწყვეტები ენერგეტიკაში

3834 243122688

გუმბათის თემი

3835 406363545

რა კეთდება

3836 206034003

ქ.თბილისის №18 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3837 405015139

თი ჯი ელ ჯგუფი

3838 404387141

ილია იმერლიშვილის დახმარების ფონდი

3839 211387186

საქართველოს კარატეს ეროვნული კავშირი (ასოციაცია)

3840 200270802

სვედენბორგის საზოგადოება

3841 434169133

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის, მარნეულის, სოფ. ჯანდარის და ყიზილაჯლოს დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

3842 428518393

მეღვინე ქალთა და ყურძნის მესაკუთრეთა ასოციაცია

3843 200272221

ფონდი "სხვა საქართველო"

3844 243121304

ეფტა

3845 204935222

საქართველოს წყალქვეშა ცურვის ასოციაცია

3846 202446139

მედიის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი

3847 412686419

GeoCapital Education

3848 405303210

ინვესტორთა პალატა

3849 404565332

საქართველოს კარდიოვასკულურ ინტერვენციონისტთა ასოციაცია

3850 204500432

მედია ცენტრი- IV ხელისუფლება

3851 431949172

საქართველოს თერჯოლის რაიონის, სოფელ ჩხარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3852 405473866

ჰერითეიჯ ენდ თრასთ

3853 203867468

"კულტურის განვითარების კავკასიური ცენტრი"ასოციაცია

3854 406088889

ფრანი

3855 205003306

სრულიოად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი "მშვიდობა და
დემოკრატია"

3856 206189417

მათემატიკის მასწავლებელთა ასოციაცია

3857 402031225

კულტურული მრავალფეროვნების ცენტრი

3858 220018273

აოსციაცია ბოტანიკური ბაღის მეგობრები

3859 211327447

საქართველოს ფსიქოსოციალური დახმარების ასოციაცია ნდობა

3860 422934953

რიონის ზედა წელის წყალშემკრები აუზის ალიანსი

3861 400144278

საცხენოსნო კლუბი ხარება

3862 443870795

სტემ სფეის

3863 231245836

კახეთის ეროვნული მემკვიდრეობა

3864 205253107

ედელვაისი 7

3865 406055398

ფსიქოთერაპიის ქართული ფედერაცია დენდრონი

3866 400223717

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საფეხბურთო გუნდი დარა ჯორჯია 2017

3867 417899625

გორის ახალგაზრდული ცენტრი

3868 404904751

საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანება

3869 437058540

საქართველოს მომავალი

3870 245443952

საქართველოს გამქირავებელთა რეგისტრირებული კავშირი

3871 404619132

კონსტანტინე ვარდელის სახელობის ფონდი

3872 412698905

ძელქვიანი 2014

3873 404587345

ინფორმირებული თაობა

3874 404451972

მაღლაკელიძეების საგვარეულო კავშირი

3875

შუახევის ფერმერთა ასოციაცია

3876 404549164

ტანგო აკადემია

3877 434172316

განვითარებისა და განათლების ფონდი

3878 402164769

მეტიდა

3879 405234385

მეცნიერება და საინჟინრო ტექნოლოგიები

3880 400181904

აკადემია XXI

3881 412705951

გადიდის წმიდა გრიგოლ ხანცთელის სახელობის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენის ფონდი

3882 406206403

აეროკლუბი ეთელტა

3883 404596987

ენპუდი

3884 431949252

საქართველოს თერჯოლის რაიონის, სოფელ ზედა საზანოს (სკანდეს) დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

3885 424618300

ყარაჯალის სათემო ცენტრი

3886 404631993

გამოჩენილი მიღწევების მქონე ნიჭიერი ადამიანების საერთაშორისო ასოციაცია

3887 205036147

საქართველოს ქალთა ფედერაცია "ქოლგა"

3888 202265789

"კორუფციასთან ბრძოლის ეროვნული ბიურო"

3889 426529312

კიკ-ბოქსინგისა და კ-1-ის კლუბი ყარაჯალარი

3890 237097912

გურიის რეგიონის ეკოლოგიის და ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაცია (კავშირი) გლა

3891 405076625

მეცხრე ცა

3892 250724024

ფონდი "იმედი"-1

3893 204460635

ბავშვთა სოციალური მომსახურების ცენტრი

3894 404876247

მასმედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირი

3895 238139894

"სათემო ინიციატივა"

3896 404587817

საჯარო შესყიდვების მონიტორინგის ცენტრი

3897 426118266

ბორჯომის რაიონი, სოფელ კორტანეთის კვირაცხოვლის ტაძრის მხარდაჭერის ფონდი

3898 431949216

საქართველოს თერჯოლის რაიონის, სოფელ საზანოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3899 400118127

ახალგაზრდული კავშირი-კულტურისა და განათლების ელჩები

3900 202174137

არასამთავრებო ორგანიზაცია კავშირი "ჩემი სამყარო"

3901 204433997

მწერალთა შემოქმედებითი ღირსების დაცვის საზოგადოება

3902 404853565

საქართველოს კარდიოვასკულური და ინტერვენციული რადიოლოგიის ასოციაცია (სკირა)

3903 406067759

რამინ ლაბაძის დახმარების ფონდი

3904 404579256

საქართველოს მაინდფულნეს ასოციაცია

3905 202169562

საქართველოს დიალიზის პაციენტთა და მედიკოსთა ასოციაცია

3906 421274178

მწვანე ქალაქი ახალი ინიციატივა

3907 233646052

პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ლანჩხ. რ/ორგ.

3908 406295977

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა და ექსპერტთა ასოციაცია

3909 203833290

"თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახ.საუნივერსიტეტო 53-ე სკოლის განვ.ფონდი"

3910 404578881

თურქიშა პროდაქშენი

3911 439869000

ფერმერი ქალები და ოჯახური მეურნეობა საქართველოში

3912 437061091

საქველმოქმედო ფონდი ოქროს ხელები

3913 412742144

ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზი

3914 404573323

7x7 ფეხბურთის ასოციაცია

3915 426527653

ბებოს სითბო

3916 202220195

საქ.-ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობისა და დემოკრატიული
მმართველობის ფონდი

3917 405127394

საგანმანათლებლო ცენტრი

3918 445428911

2011 წლის 26 მაისი - მამული,ენა,სარწმუნოება

3919 405026494

საქველმოქმედო ფონდი მომავალი შენია, შენი!

3920 426118630

სათხილამურო რბოლის ეროვნული ფედერაცია

3921 245439128

რეგისტრირებული კავშირი ეკოგენეზი

3922 204962488

"ბინის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის საზ. კავშირი"

3923 402217739

ალიანსი - არქიტექტორები უკრაინისათვის

3924 216381289

სპორტულ გამაჯანსაღებელი კლუბიდიტოსის რეგისტრირებული კავშირი

3925 216394220

საქართველოს სერვის ცენტრები

3926 212796839

ალტერნატიული ენერგია და საქართველო

3927 401957646

ამიერკავკასიის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სპორტული, სამოსამსახურეო და
სპორტულ–სარეაბილიტაციო კინოლოგიური და ფელინოლოგიური ასოციაცია

3928 423098383

განახლებული რუსთავი

3929 242731718

სათემო ორგანიზაცია ხუდონი

3930 241499641

ასოციაცია იმედი

3931 249272905

საქართველოს ომის ვეტერანთა აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის მუშაკთა სამოქალაქო
კავშირი ,,იმედი"

3932 438112720

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3933 406263118

რრ ჩერითი

3934 209472658

ქ. თბილისის №89 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3935 416351281

არტოფარეხი

3936 402006324

ინტერვენციული და გადაუდებელი კარდიოლოგიის ასოციაცია

3937 404444749

ახალგაზრდა მხატვართა და ფოტოხელოვანთა ასოციაცია DE KARLO

3938 400105266

საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიული ასოციაცია

3939 404932098

თ. გელაძის სახელობის საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგა

3940 204537670

საქართველოს სოფლების აღორძინების ფონდი

3941 400003946

ქ. თბილისის №98 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3942 204570696

ახალგაზრდული მოძრაობა ჩემი თაობა

3943 245429184

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის და თევზის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირების
კონფედერაცია

3944 202265397

საქართველოს იუველირთა კავშირი

3945 205271882

ელიზაბეტ გასტის ფონდი საქართველო

3946 415598687

დიასპორის სახლი

3947 412717564

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის ქუთაისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3948 211361961

სტრესის შესწავლის და მართვის საქართველოს ასოციაცია

3949 405026779

ახალი მედია საქართველო

3950 404971777

გლობალური კავშირი - ქართველი კურსდამთავრებულები ახალი ინიციატივებით

3951 404922651

ქალები - სოციალური სამართლიანობისათვის

3952 242574362

სათემო კავშირი შხუდალა

3953 430798050

მანგლისის წმიდა იოანე მანგლელის სახელობის ქრისტიანული განათლების ცენტრი

3954 202296782

აღმოსავლური ორთაბრძოლა-ტაეკვონ-დოს კლუბი ლაზიკე

3955 204977855

"საბანკო-საფინანსო PR კლუბი"

3956 400008424

ასოციაცია კავკასიის ვეტერანი

3957 402112511

ვისი

3958 206105356

"ნავთლუღის" ავტოსადგურის პროფკავშირული ორგანიზაცია

3959 404931767

საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაცია

3960 415591318

ჭიათურის განვითარების ფონდი

3961 202291796

სიკეთის გზა

3962 406313010

პროჯექტს ჯორჯია

3963 404988670

საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ასოციაცია

3964 416292531

ვიკიმედია საქართველო

3965 241567498

ავღანეტის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის ყვ.რაიონ.ორგ.

3966 202427800

ტურისტული სახლები

3967 405449554

სთეარქეისი

3968 405307378

ქართველ და ინდოელ ქალთა ასოციაცია

3969 405304905

ძიუდოს კლუბი მძლეთა

3970 206332137

ასოციაცია ლიდერები დემოკრატიისთვის

3971 204577387

ფონდი ჰარმონია და მშვიდობა

3972 404596727

მოზაიკა

3973 405371805

საქართველოს შინაგანი მედიცინის კოლეგია

3974 208176748

ქ. თბილისის №160 საბავშვო ბაგა-ბაღი

3975 430037364

მოქალაქეთა ლიგა

3976 221287033

აქტიური მოქალაქეობა

3977 230095893

ერთად მომავლისაკენ

3978 426118168

ბაკურიანის ბიატლონის სპორტული კლუბი

3979 215607528

კავშირი "სავანე"

3980 402141918

კავკასიის მეფუტკრეობის ინსტიტუტი

3981 416304467

სამოქალაქო ინიციატივების თავისუფალი ასოციაცია

3982 406348224

ჯიბისი ორგ

3983 215137117

ქალაქ ფოთის ცეკვისა და სპორტული ცეკვის რეგისტრირებული კავშირი

3984 405368873

საქართველოს ტურიზმის სატრანსპორტო ასოციაცია

3985 405137427

სიიდ ფორუმ საქართველოს ფონდი

3986 438114595

კიკბოქსინგის კლუბი მაუგლი

3987 404859587

თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

3988 404589183

გახდი ჩვენი მეგობარი

3989 215138517

პროფესორ ალექსანდრე მოწერელიას საჭადრაკო კლუბი კოლხეთის მინდია

3990 404523681

ჭიდაობის კლუბი ბორჯომი

3991 429651290

საქართველოს ვანის რაიონის'ვანი-სალხინოს'დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

3992 439397369

საქველმოქმედო ფონდი ხანდაზმულთა პანსიონატი უზრუნველი სიბერე

3993 200065641

კავშირი "საქართველოს აგროტურიზმის ასოციაცია"

3994 431435903

თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

3995 415601977

ითხვისის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის შემოწირულობის ფონდი

3996 239867907

საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის სენაკის რეგიონალური ორგანიზაცია

3997 404378810

ეკო რეგულირების ასოციაცია

3998 204423766

კავკასიის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი

3999 223105342

ფერმერთა გაერთიანება "ახალი დამალა"

4000 226152935

"ბორჯომის სახალხო დემოკრატიის ინსტიტუტი"

4001 232541461

კასპის რაიონის ინვალიდთა კავშირი

4002 405101170

გოგნის წმინდა გიორგის კარუგდებლის მამათა მონასტერის სამშენებლო საქველმოქმედო ფონდი „გოგნი“

4003 406063511

საქართველო და ეთნიკური უმცირესობები

4004 412732100

ქუთაისის უშუ სანდას კლუბი - აიეტი-2017

4005 400313969

აღმოსავლეთ ევროპის სპორტის განვითარების ასოციაცია

4006 204967624

"ავტომობილების იმპორტიორთა ასოციაცია"

4007 405392276

მწვანე პოლუსი

4008 441993782

კავშირი-გზა იმედისკენ

4009 204958830

კავკ. რეგიონალური უშიშროების კვლევის ცენტრი

4010 202449779

საქართველოს სამხედრო ხელჩართული ბრძოლების ფედერაცია

4011 235446521

ლიტერატურული კლუბი პარნასი

4012 404419599

არტ აქტივ ევოლუშენი

4013 205008070

"საქართველოს ბიო-სამედიცინო და კლინიკურ ინჟინერთა" საზოგადოება

4014 431180599

საქართველოს სუპერ საბაკის ფედერაცია

4015 204430696

საქართველო - მდგრადი განვითარება

4016 436685865

ჯავახეთის კინოლოგიური ფედერაცია ქართული ნაგაზი

4017 400144090

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული კომპლექსური ცენტრი მუხიანი

4018 436254189

საქართველოს, ახალი მცხეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4019 404550455

საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატები

4020 404387855

საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია

4021 204430963

კავკასიური მემკვიდრეობის სახლი

4022 417891099

ერედვის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის დევნილთა დასახლების ადრეული და სკოლამდელი
სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულება

4023 205016490

საქ.ისტორიული მემკვიდრეობის მოძიებისა და აღორძინების კავშირი "მაჩხაანი"

4024 245443916

მთიელთა კავშირი

4025 400209323

მებაღეთა პროფესიული გაერთიანება

4026 234067568

სათემო კავშირი ჩიხარეში

4027 418467288

ქ. გორის საჭადრაკო კლუბი გორი

4028 226152418

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი

4029 204991508

"ხალხური რეწვის რეგიონალური განვითარების ცენტრი"

4030 242261896

საქველმოქმედო ფონდი "აღორძინება"

4031 202943538

საგამომცემლო კომპლექსი მიკა

4032 422718786

ნაბიჯი ადიგენი

4033 402048360

საქართველოს რევმატოლოგიის ლიგა

4034 244691543

საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ხობის კავშირი

4035 215139204

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირი "ინტელექტ+"

4036 202931729

პრინც.დიანას სახ. ბავშ. ინტ.ფ. ბავშვიქ ოჯახიქ ეკოლოგია

4037 200278289

მომავალი საქართველოსათვის

4038 404925257

პატარაიათა საგვარეულო კავშირი

4039 212919234

საფეხბურთო კლუბ ტორპედო-2008-ს დახმარების და აღორძინების ფონდი გოლი

4040 416345690

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ექთანთა ასოციაცია

4041 404547059

პროექტის მართვის საზოგადოება

4042 425358739

რაგბის კლუბი ბოლნისი

4043 441557423

სახარების ქრისტიან-ბაპტისტთა ყვარლის ეკლესია

4044 220351786

რეგისტრირებული კავშირი ჰარმონია

4045 202234180

საერთ.საზ. "ქალის სულიერი აღორძინების ლიგა"

4046 404574634

ღია თეატრი

4047 202060063

ქალი და საზოგადოება

4048 202060214

საქ-ოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროფკავშირული ორგანიზაცია

4049 437374814

ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

4050

ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა თანადგომის კავშირი მეურვე

4051 446955091

ქობულეთის მუზეუმი

4052 400256735

თავისუფალი ცნობიერება

4053 206184298

საზოგადოებრივი კავშირი "საქართველოს ბუნებრივი აირის იმპორტიორთა რეალიზატორთა და
მომხმარებელთა ასოცია

4054 204525362

საკალათბურთო კლუბი "თბილისი"

4055 440885268

აგროსერვისი ურბნისი

4056 432545052

საქართველო შიდა ქართლი კასპის რაიონის სოფელ ხოვლეს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

4057 230870634

ააიპ "ყოჩი"

4058 205059853

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კლუბი

4059 205205428

სოფლის განვითარების ალიანსი

4060 400052731

AO- ს საქართველოს დასი

4061

ლაითური XXI

4062 249253383

აფხაზეთის პროფესიული კავშირების გაერთიანება

4063 428881506

დმანისის სამუსიკო სკოლა

4064 404398308

ბესიკ ჯანყარაშვილის დახმარების ფონდი

4065 241564482

სოფ. მეურნ. და გადამამუშ. მრეწვ. მუშაკთა პროფკავშირის ყვარლის რაიონული საბჭო

4066 406332623

ჩვენი შვილი

4067 205266585

საქართველოს ენერგო-რესურსების ეფექტურად გამოყენების ასოციაცია

4068 412745230

ქუთაისის მოზარდთა სახლი

4069 209449006

საქართველოს ტრანსპორტის ფედერაცია

4070 443119082

წალკის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

4071 448056727

ქალთა პროფესიული რეგიონული ჰაბი ავრორა

4072 206034307

ქ. თბილისის №181 საბავშვო ბაგა-ბაღი

4073 205013046

ქართულ-გერმანული პედიატრიული ენდოკრინოლოგიის საზოგადოება

4074 402128648

საქართველოს ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ასოციაცია

4075 405244016

ფუძეობა

4076 238742394

ვეტერანთა საბჭო სამტრედიის რაიონში

4077 400232574

ნოდარ მოდებაძის სახელობის თავისუფალი ჭიდაობის კლუბი

4078 237080760

სათემო ორგანიზაცია ძიმითი

4079 205291824

ადვოკატთა ალიანსი

4080 224070038

სამხრეთ საქართველოს პოლონელთა კავშირი

4081 404491929

ფონდი ბიზონი

4082 245603173

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელბურთის რეგიონალური ფედერაცია

4083 402052247

დემოკრატიული განვითარებისა და ინიციატივების ცენტრი

4084 225063613

საქართველოს ინვალიდთა ფედერაცია აღორძინება 2002

4085 204564630

გადარჩენილები მომავლისათვის

4086 405089470

ტრისდორფ აგრობიზნეს კონსალტინგი

4087 244973294

ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

4088 434160748

საქართველოს მუსულმანთა საზოგადოება GMYV

4089 200090061

კავშირი "ადვოკატთა ასოციაცია"

4090 205173649

თბილისის როტარაქტ კლუბი - მოძრაობა სიცოცხლისათვის

4091 404971125

საბურთალოს საჩოგბურთო ასოციაცია - SaburTalo Tennis Association

4092 209480202

ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია ,,ხრიდოლი"

4093 405382731

ქეჩაფ ჯორჯია

4094 425361985

საზოგადოება კაზრეთელი

4095 233108080

საქართველოს მშრომელთა საბჭო

4096 404416468

გვენეტაძეების საგვარეულო კავშირი

4097 405043279

ერთი ყველასათვის

4098 204992525

ახალი გზა

4099 405308554

გალის რაიონის სოფ. ზემო ბარღების საექიმო ამბულატორია

4100 204983526

კავკასიური დიალოგი

4101 204410565

კავშირი - საქ,სატირიკოს იუმორისტთა ფედერაცია

4102 423098043

ივერია 2010

4103 405048504

საქართველოს ლაზერული სტომატოლოგიის ასოციაცია

4104 254406584

წყნეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენის ფონდი

4105 249267145

აფხაზეთის საერთაშორისო ჰყმანიტა-ლი დახმარების ფონდი "ფაზისი"

4106 208188450

სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი-ვარკეთილი

4107 405285891

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დიგიტალიზაციის ფონდი

4108 241495574

შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მუშაკთა პროფკავშირები

4109 412703034

თავისუფალ ჟურნალისტთა ცენტრი

4110 405093893

ახალგაზრდობის საერთაშორისო ცენტრი

4111 434180450

ქვემო ქართლის მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

4112 417888637

ქ. გორის ვეტერან ფეხბურთელთა გაერთიანება

4113 435428075

მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

4114 200067667

ქართველ შემოქმედთა ასოციაცია `აქტ-სერვისი`

4115 425053531

რევაზ ლაღიძის სახლ-მუზეუმი

4116 412723067

მომავლის ფონდი - საქართველო

4117 220352062

რეგისტრირებული კავშირი ქვატახტის გაერთიანების კავშირი

4118 402181535

ახალგაზრდული ხელოვნების განვითარების ფონდი თავისუფალი სამყარო

4119 405416517

ახალგაზრდა ონლაინ სამყარო

4120 249250475

ცხუმ-აფხაზეთის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი

4121 406044338

სამოქალაქო ინიციატივებისა და დასაქმებულთა დაცვის ასოციაცია

4122 400314628

სპეციალური პედაგოგიკისა და მეტყველების თერაპიის ინსტიტუტი

4123 421273106

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმ, ქვემო სვანეთის რეგიონული
ორგანიზაცია

4124 418474993

თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოების მშვიდობისა და განვითარებისთვის

4125 430797168

კოდის სათემო ორგანიზაცია კავშირი იმედი

4126 233645393

გურიის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია

4127 204986257

"ანრი დიუნანის საზოგადოება"

4128 402181704

კავკასიონი+

4129 436040810

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

4130 404384849

საქართველოს მოთხილამურე-ინსტრუქტორთა ასოციაცია

4131 400132664

მინდია ჯორჯია

4132 245444014

ასოციაცია "სოციალური განვითარებისათვის"

4133 400143796

გოლდენ პროდაქშენი

4134 404520746

საქართველო, ქალაქ თბილისი, სოლოლაკის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4135 443123308

ბედიანის მეკლდეურთა კლუბი

4136 200069594

ასოციაცია `ირისე`

4137 402188850

მწვანე რაზმები

4138 205261483

მეგობართა სახლი, საქართველო

4139 249267653

მოქალაქეთა საზოგადოებრივი კავშირი "სოხუმი XXI საუკუნე"

4140 405056362

საქართველოს რაგბის ფან კლუბი ბორჯღალოსნები

4141 232386860

ფშავი

4142 405150526

წარმატებული საქართველო

4143 418471040

საქართველოს რაგბის კლუბი გორი

4144 402041492

გურიის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

4145 215607289

ბიზნესისა და სამართლის განვითარების ცენტრი

4146 422717607

საერთაშორისო განვითარებისა და დახმარების ჰუმანიტარული ორგანიზაცია "ალვაჰა რ.ა.მ"

4147 226156888

სამოქალაქო, ეკოლოგიური და გენდერული განათლების ასოციაცია ოაზისი

4148 417889280

გორის მუნიციპალიტეტის ვეტერან-ფეხბურთელთა გაერთიანება

4149 235445835

საქ. პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირი

4150 202394328

ეკოგანვითარების ხელშეწყობის ფონდი

4151 430799861

ინვალიდთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ასოციაცია

4152 426538767

რაჭა ლეჩხუმის ჭიდაობის ფედერაცია

4153 446974864

ქართველთა დარბაზი

4154 446966935

აღორძინების ფონდი ხარიტონი

4155 437071678

გურია-ნარინჯი

4156 448408786

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება "მასაურა"

4157 419990371

ასოციაცია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის Association for Agriculture development

4158 430042312

მშობელთა საქველმოქმედო ფონდი თანადგომა

4159 418468312

გორის მუნიციპალიტეტის შშმ ამპუტანტ ფეხბურთელთა საფეხბურთო კლუბი ქართლი

4160 233146770

"კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

4161 405085919

ბიჯი-ერთი ნაბიჯი წინ

4162 404603835

საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კომპანიების ასოციაცია

4163 401971345

სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისათვის

4164 204491013

ვალერი მარგიანის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

4165 241997559

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ქვეყნის რეგიონალური მოწყობის პრობლემათა კვლევის
ცენტრი თემი

4166 204563454

მენტალური და ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე პირთა დახმარების კავშირი

4167 406239066

შანსის სავაჭრო სამრეწველო პალატა საქართველოში

4168 404443474

მშვიდობისმყოფელი

4169 400192466

საქართველოს კოსმეტოლოგთა და პროფესიულ ბრენდთა ასოციაცია

4170 205183255

საზოგადოებრივ საქმეთა ცენტრი

4171 202304407

ღრეული

4172 204554204

ვიქტორ დოლიძის სახელობის ხელოვნების კოლეჯი

4173 434161792

თენგიზ ნავერიანის სახელობის ძიუ-დოს კლუბი

4174 200094478
4175 405005729

კავშირი "საქართველოს პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატორთა კავშირი"
საქართველოს იძულებით გადაადგილებულთა და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა და დედათა
სამედიცინო - სარეაბილიტაციო დახმარების საერთაშორისო ფონდი (International Fund for Rehabilitaions
Aid of Georgian Internaly Displaced Persond and Socially disadvantaged mothers and Children)

4176 206330674

კავშირი ადამიანის უფლებებისათვის

4177 405325722

ცივაძეების საგვარეულო კავშირი

4178 203865576

"მოძრაობა ქრისტიანული საქართველოსათვის-ივერიელთა ერთობის კავშირი"

4179 202207156

სახალხო მოძრაობა "დიდი აბრეშუმის გზა"

4180 416291364

ქალაქ რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება

4181 231243302

"ნადიკვარი"

4182

თემთა ურთიერთობის, განვითარებისა და დახმარების კავშირი

4183 429325848

მთიულეთის სათემო ორგანიზაცია

4184 416326559

გაზის, ელექტროენერგიისა და წყლის აღღრიცხვისა და რეალიზაციიის სისტემების შესწავლის შავი და
კასპიის ზღვების ქვეყნების ასოციაცია

4185 400054454

ფონდი აურეს

4186 400143698

საქართველოს საერთაშორისო სპეცდაცვის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებრივი კავშირი

4187 202176064

ცხინვალის საპარტნიორო საბჭო

4188 229725410

სათემო კავშირი ,,დიხაშხო"

4189 218079790

ქალები თანასწორობისათვის

4190 212707597

საქართველოს ხოკეის ეროვნული ასოციაცია

4191 400044929

ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის, ერთგულ მამულიშვილთა კავშირი დედა ხსნისა

4192 406306019

ჩერითი ფაუნდეიშნ ბაი სევა

4193 405292311

საქართველოს დეკორატიული მცენარეების და ტყის შემქმნელი ენდემური სახეობების მწარმოებელთა
ასოციაცია

4194 443863696

ჯანსაღი მომავალი

4195 404933541

პოზიტივი

4196 200096715

ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია

4197 405182877

საქართველოს კალათბურთის მსაჯთა კავშირი

4198 420004587

იმტდ საქართველო

4199 424614705

ფონდი ახალგაზრდული გაერთიანება რეგიონის განვითარებისთვის

4200 404857348

სოციალური პრაქტიკების შესწავლის ცენტრი

4201 204984106

საქ. "მეცნიერთა და პედაგოგთა საერთაშორისო ასოციაცია"

4202 437373469

გურიის კულტურის ფონდი

4203 405133029

რეოლოგთა საზოგადოება

4204 204449819

პან-სომხური თამაშების მონაწილეთა საერთაშორისო ასოციაცია

4205 245440376

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტაეკვონდოს ფედერაცია

4206 400194650

საქართველოს, მცხეთის რაიონის სოფ. წეროვანის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4207 202164932

კავკასიელ ლტოლვილთა საზოგადოებრივი კომიტეტი

4208 405105443

თბილისის ზოოპარკის დახმარების საქველმოქმედო ფონდი

4209 404930483

ფონდი საქართველო

4210 426520712

ქართული მეფრინველეობა

4211 243125015

საქართველოს აგროეკოლოგიური საზოგადოების ქვემო ქართლის რეგიონალური ორგანიზაცია

4212 404958667

ვეტერან ფეხბურთელთა ასოციაცია

4213 204954781

"იურიდიული განათლ. და ადვოკატთა საქმიანობის ხელშემწყობი ცენტრი"

4214 205281835

გამომძიებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია

4215 245583122

საქართველოს სოროპტიმისტთა კავშირი

4216 211351918

ქ. თბილისის მერიის სოლიკო ვირსალაძის სახელობის №1 სამხატვრო ხელოვნების სკოლა

4217 417874802

სათემო ორგანიზაცია - კავშირი ტოლერანტობა

4218 405423545

საქართველოს პადელის ეროვნული ფედერაცია

4219 404866052

ფონდი - ქართული დიასპორა

4220 205023623

"ლოგოსი"

4221 402020371

საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაცია

4222 242262387

ჩხოროწყუს რაიონის, სოფ. ხაბუმეს ჯანმრთელობის დაცვის ურთიერთდახმარების კავშირი-კოლხა

4223 405020837

სამოქალაქო საზოგადოების ცენტრი

4224 404454096

ქართულ-ებრაული 26 საუკუნოვანი მეგობრობის საზოგადოება

4225 206334091

ახალგაზრდული ფრონტი თავისუფლებისათვის

4226 204966171

საქ. ახალგაზრდობის ფონდი "მამული"

4227 245440919

დევნილთა სოციალური დახმარების ცენტრი

4228 425059688

ჩვენი დრო

4229 424074735

ტურცხის ახალგაზრდული სათემო ცენტრი

4230 245444309

აჭარის კეთილი ნების მისია

4231 428883121

საქართველოს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: დიდი დმანისი, ვარდისუბანი, მაშავერა, პატარა
დმანისი, ბოსლები - დემოკრატიული განვითარების ფონდი

4232 416290409

შემოქმედებითი ჯგუფი

4233 405348182

ტანვარჯიშის უმაღლესი სკოლა

4234 204433158

საქართველოს რეგიონალური განვითარების ნაციონალური საბჭო

4235 400112542

საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი
დაბრუნება

4236 204447358

ბავშვთა კვების პრობლემების ეროვნული ცენტრი

4237 404892354

რაგბის კლუბი უნივერსიტეტი თსუ

4238 205059620

საქართველოს სალიზინგო ასოციაცია

4239 215122597

ნაციონალური უსაფრთხოების კომიტეტი

4240 404470041

საერთაშორისო კინოფესტივალი კინოვინო

4241 204445653

ბავშვთა საერთაშორისო ფონდი ვუნდერკინდი

4242 412687490

საზოგადოებრივი განვითარების ფონდი

4243 412741430

ქართულ-იტალური ასოციაცია სოლიდარობა

4244 405198799

საქართველოს ყინულის ჰოკეის კლუბი ელვა

4245 420429708

საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა

4246 400292376

გარისა

4247 445434897

საქველმოქმედო ფონდი გზა სიკეთისა

4248 422935863

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ხვანჭკარის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

4249 209475021

"საქართველოს განათლების სისტემის წარმომადგენელთა ასოციაცია"

4250 430033359

საქართველოს, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზესტაფონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

4251 204389786

კინოვიდეოფოტო კლუბი ირემი

4252 444553387

სიმინდის მწარმოებელთა ასოციაცია

4253 402188556

საქართველოს არქეოლოგიისა და პრეისტორიის ეროვნული კვლევითი ცენტრი

4254 441993014

ნაბეღლავის საბავშვო ბაღი

4255

საზოგადოებრივი კავშირი კრიმანჭული

4256 405287372

თბილისის ბერძენთა კავშირი პროტოს

4257 204969748

"ამერიკულ-ევროპული მეცნიერებათა აკადემია"

4258 416325453

რუსთავის ტაეკვონდოს კლუბი

4259 205045903

სამხედრო კორესპონდენტთა ასოციაცია

4260 204571775

ჟურნალისტები მომავლისთვის - სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპული თანამშრომლობის ინიციატივა

4261 439396011

ბაქრაძე

4262 212860803

საქართველოს სოციოლოგთა კავშირი

4263 430033536

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზესტაფონი 2-ის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

4264 412760445

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები თანასწორობისთვის

4265 412736730

ქუთაისის ვახტანგ კუპრეიშვილის სახელობის ქართული ცეკვის ქორეოგრაფთა, მოცეკვავეთა და
მუსიკოსთა საერთო საქველმოქმედო ფონდი ერთსულოვნება

4266 204577635

ახალგაზრდა სპორტსმენთა გაერთიანება - მშვიდობის დესპანები

4267 431432470

სოციალური უზრუნველყოფის ცენტრი ლიმენა

4268 400240128

ქალაქ თბილისის №57 საბავშვო ბაგა-ბაღი

4269 404450740

საქართველოში მცირე მეწარმეობის განვითარების, ხელშეწყობისა და მეწარმეთა სამართლებრივი
ინტერესების დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია

4270 404913714

საქართველოს ქიორლინგის ეროვნული ფედერაცია

4271 429328275

განათლება ყველასთვის

4272 203854310

საქართველოს სლავური სახლი

4273 205000345

"სანდო"

4274 237097468

საზოგადოებრივი გაერთიანება ნასაკირალისა და ლაითურის საკრებულოთა კავშირი იმედიXXI

4275 401973156

პროფ.ო.ღუდუშაურის სახ.ორთოპედიის და სპორტული ტრავმის ინსტიტუტი

4276 404912163

დემოკრატიისა და მდგრადი განვითარების ცენტრი

4277 400236669

ხიბულის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის აღდგენის ფონდი ხიბულა

4278 405445460

საქართველოს ვეტერანები მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის

4279 204564685

ქართულ-ამერიკული კულტურული ურთიერთობების განვითარების ფონდი

4280 400227134

ქალები უკეთესი მომავლისთვის

4281 436031795

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

4282 205255533

დემოკრატია - პოლიტიკური ტერორის გარეშე

4283 405201534

რესტარტი

4284 404900764

ასოციაცია-სამხრეთ კავკასიის კულტურული მემკვიდრეობა

4285 405354726

საქართველოს ფარმაკოზედამხედველობის კავშირი

4286 215102626

საქართველოს საზღვაო სააგენტოებისა და ბროკერების ასოციაცია

4287 212895090

ქალები სოციალური განახლებისათვის

4288 404585098

ერთიანი სამეფო

4289 231290199

ბურჯი XXI

4290 440889326

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ფცის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

4291 203865923

საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია

4292 441555434

საგინაშვილების საგვარეულო კავშირი

4293 426109711

საკირე-2012

4294 200047653

საქ. დამოუკიდებელი საქველმოქმედო კავშირი "ლედი დი"

4295 402111371

განვითარების კვლევების ცენტრი

4296 400280833

მენეჯმენტის ცენტრი

4297 432546462

კასპის კეთილმოწყობა

4298 202164424

საქართველოს პარლამენტის ყოფილ წევრთა დახმარების ფონდი

4299 404593365

ოჯახის ფონდი

4300 405323476

სპორტულ-პატრიოტული მოძრაობა ივერიელი

4301 401989443

განათლების მხარდაჭერის ცენტრი

4302 401955069

ასურელთა საქველმოქმედო საზოგადოება

4303 415107100

გერონტი (ჯუკა) კუხალეიშვილის ფონდი

4304 404461676

თავისუფლებისა და თანასწორობის ცენტრი (Freedom and Equality Center)

4305 405378096

საქართველოს 365 ძლიერი სამჭიდის მსოფლიო ფედერაცია

4306 245436586

საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აჭარის რეგიონარული
კავშირი

4307 448400944

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის, აჭარისწყალის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4308 406124000

ქართულ ამერიკული ბიზნეს პალატა

4309 433647422

ლანჩხუთის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4310 416327200

ქვემო ქართლის თანამედროვე ხუთჭიდის და ტრიატლონის ფედერაცია

4311 441996921

საცხენოსნო სპორტისა და ტურიზმის კლუბი-ჩხიკვაძეები

4312 405219721

საქართველოს შიდსის ასოციაცია

4313 211363781

მოსახლეობის კვლევის ეროვნული ცენტრი

4314 441485359

საქართველოს დახმარების ფონდი

4315 417886764

გორი დაუნთაუნი

4316 202383483

საქართველოს მართლმადიდებელთა ლაშქარი

4317 204433648

სამართლებრივი პოლიტიკის ცენტრი

4318 204411449

XXI საუკუნე - საქ. მეცნიერების¿ განათლების¿ კულტურისა და დემოკრატიის განვითარების ფონდი

4319 400131166

საქართველოს ქრისტიან მედიკოსთა ასოციაცია

4320 204893188

თბილისი სულხან-საბა ორბელიანის სახ სახ პედაგოგიური უნივ სტუდენ და ასპირან კავშირი

4321 205038396

უკეთესი მომავალი

4322 212913695

მხატვართა სახლი ვარლა

4323 422934490

ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

4324 223362340

ახალქალაქის ახალგაზრდობის კავშირი

4325 405065977

ქ. თბილისის N 206 საბავშო ბაგა-ბაღი

4326 424067716

ნაქალაქევი +

4327 232000713

"ფესვები"

4328 216398869

რუსთავის საინფორმაციო ცენტრი

4329 242262127

საჯარო მომსახურების ჩხოროწყუს პროფკავშირი

4330 405419630

საქართველოს გლემპინგის ასოციაცია

4331 239885807

ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი ქომაგი

4332 406230644

ასოციაცია ხუაჩუანგი საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

4333 406306260

მცირე და საშუალო მეწარმეთა ურთიერთდახმარების სივრცე

4334 435433096

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ დიდიჭყონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

4335 400192554

ტაეკვონდოს კლუბი ფენიქსი

4336 202051536

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

4337 406357669

საფეხბურთო კლუბი ლა პალასფერო

4338 206140111

საქართველოს ფინანსური ანალიზის ცენტრი

4339 231249011

სხივი (თელავის #9 საშ.სკოლის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია)

4340 247009641

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი

4341 212916433

ქუთაისის ეროვნული აკადემია

4342 205259076

რაგბის კლუბი აკადემია +

4343 402043070

აცტეკების სტუდენტური ქო-აფი

4344 205114017

"ალპური დეკა"

4345 416326443

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული საქართველოს ჩოხოსანთა საზოგადოების განვითარების
ფონდი

4346 406128550

პატარა ლილოს ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

4347 405367197

პენსიონერთა ხმა

4348 204424998

"ახალი თაობა საქართველოსათვის"კავშირი

4349 216395997

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო

4350 205056302

ქართულ-ბრიტანული კულტურის პლატფორმა

4351 242008812

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულება
მომავალი

4352 406044659

ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია - საქართველო

4353 205070457

ჟურნალისტური გამოძიების სააგენტო - დრო და სივრცე

4354 204970004

საქართველოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "აგაპე"

4355 402189001

სამოქალაქო იდეები

4356 234225834

კავშირი "ჯანდარა II"

4357 404504728

თბილისის განვითარების ცენტრი

4358 202061749

თბილისის N155 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

4359 249268493

ქართულ-აფხაზური სახალხო დიპლომატიის საქველმოქმედო ფონდი

4360 223234827

არასამთავრობო ასოციაცია ,,ახალგორი"

4361 203863998

მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის მუშაკთა პროფკომიტეტი

4362 204977873

ვასკულარული ტექნოლოგ. დანერგვ. და განვითარ. საერთაშორისო ფონდი"

4363 419619096

რეგიონალური განვითარება-სიცოცხლის თაობა

4364 404870145

მეგობართა საზოგადოება - კვაკერები

4365 400053650

ნიკოლოზი სოზიაშვილის დახმარების ფონდი

4366 204915654

თბილისის ტაეკვონდოს ფედერაცია

4367 204996576

"თანამედროვე თეატრის ლაბორატორია"

4368 237075133

ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი - პროგრესის სახლი

4369 242262653

სათემო კავშირი იმედი

4370 224621808

კახეთი

4371 442733589

პიროვნული განვითარების ცენტრი

4372 204980645

ქ.თბილისის კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების მუშაკთა პროფ. კ/კომიტეტი

4373 228928765

ააიპ გლეხთა გაერთიანება "განთიადი"

4374 405199155

ქართული ემიგრაციისა და დიასპორის ინსტიტუტი

4375 400140539

მოყვარულ მებაღეთა კლუბი კონსოლიდა

4376 202175216

საქ.სატრ. გზებისა და ნავთობსადენთა ეკოჰიდრ.კეთილსაიმედ.უზრუნვ.ასოციაცია

4377 222443755

აბაშის ფეხბურთის ფედერაცია

4378 412691216

ფერმერთა,მეწარმეთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

4379 217873451

გორის სარაიონთაშორისო მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი

4380 406346985

ბიზნესი მომავლისთვის

4381 406203264

საქართველოს სახელმწიფო ენის მასწავლებელთა ასოციაცია

4382 400113140

კავკასიის ახალგაზრდა გეოგრაფთა ასოციაცია

4383 400305745

სიკეთე ყოველი ოჯახისათვის

4384 404379463

ეფ ემ სტუდია

4385 204931654

საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია გრენა

4386 226579397

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "გარდაბნის პროფესიული სასწავლებელი"

4387 204409103

ფარმაცევ. ეკოლოგთა და სამკურნ.მცენარეთა მწარმ.კავშ.

4388 212918985

ქუთაისის პანტომიმის ახალგაზრდული თეატრი დუემი

4389 404930223

საქართველოს კურაშის ეროვნული ფედერაცია

4390 405062177

დემოკრატიის ჟანგბადი

4391 406143436

ერთად საქართველოსთვის

4392 205264364

ფონდი სიკეთის სიყვარულით

4393 245436149

სატრანსპორტო მუშაკთა საერთაშორისო ასოციაცია

4394

რეგისტრირებული კავშირი იმედი

4395 406112488

კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია - ალულ-ბაით

4396 445490754

საქართველოს ქალაქ ბათუმის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4397 424252123

საქართველოს ერთა დემოკრატიული კავშირი

4398

რეგისტრირებული კავშირი მახუნცეთი

4399 202886519

ქ. თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია

4400 205175718

ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის

4401 448401202

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4402 412759180

ქალები ფეხბურთში სოციალური ცვლილებებისთვის

4403 405082930

მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრი

4404 405119045

ფელიქსი

4405 204433390

ინჟინერთა კავშირი

4406 226530135

გარდაბნის რ-ნის პედაგოგთა კავშირი

4407 401962006

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტის საკოორდინაციო საბჭო

4408 222940352

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრი

4409 421276363

შემოქმედებითი სახლი (შ.ს)

4410 224071180

საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრი

4411 404935291

მონიტორინგი

4412 404455843

საქართველოს კალათბურთის მოთამაშეთა ასოციაცია

4413 422934285

ჭრებალო 2011

4414 402160068

ლომი

4415 212912963

მეგობრობა-ხავერიმ საქართველო-ისრაელის მეგობრობის დასავლეთ საქართველოს ორგანიზაცია

4416 422724047

ოქროს ციხე

4417 404452454

პრეზიდენტობის კანდიდატის – ნესტან კირთაძის საარჩევნო კამპანიის მხარდაჭერის ფონდი

4418 222936937

სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის
სამხატვრო სკოლა

4419 202066851

საქართველოს ეროვნული გვარდიის კავშირი

4420 202888704

საინჟინრო საზოგადოებათა კავშირი

4421 446961716

საქველმოქმედო ფონდი "ქველმოქმედება-21"

4422 206127467

ფესვები

4423 402021058

საქართველოს ბოდიბილდინგისა და ფიტნესის კლუბი

4424 200075809

ომში დაღუპულთა და ინვალიდ მეომართა ოჯახების დახ. ფონდი "მამუკა კობალაძე"

4425 204516862

კავშირი "ნადი"

4426 406350121

ალულ ბეიტ

4427 211382699

დიაბეტის სწავლებისა და ინფორმაციის ფონდი დსიფ

4428 240391508

ადვოკატთა კავშირი ,,ვექილი"

4429 203836545

"საქ. ჟურნალისტთა ფედერაციის და ჟურნალ-გაზეთების რედაქციათა პ/კ"

4430 405384828

მედიკორპი

4431 445519788

ძველი ბათუმის ნოსტალგია

4432 404407209

ანა გორგოძის დახმარების ფონდი

4433 242731166

იალონი

4434 202358108

"საქართველოს ასოციაცია თბილისის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა"

4435 202241564

საქართველოს მორბენლები საზღვრებს გარეშე

4436 220356086

საქართველოს აშიჰარა კარატეს ეროვნული ფედერაცია

4437 405140798

ცოდნის ლაბორატორია

4438 406169088

ინტერნეშიონალ ცენტერ ოფ ლიდერშიფ ენდ დეველოპმენტ

4439 205125363

წინ საქართველო

4440 244561229

სათემო ორგანიზაცია ქვალონი

4441 445432988

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი ლოგოსი

4442 419987161

სამეგრელოს მედია ორგანიზაცია

4443 405306191

ხალდეს აღორძინების ფონდი

4444 205007008

"26-ე პოლიკლინიკის ხელშემწყობი საზოგადოება"

4445 438107610

ედუკატორ ჯორჯია

4446 405329844

კარატეს აკადემია

4447 425053443

ახალგაზრდები საქართველოსთვის Youth2Georgia

4448 400163719

საქართველოს ეროვნული პარალიმპური ასოციაცია

4449 406230261

სოციალური საწარმო არბო ჯგუფი

4450 405092750

პოზიტივი +

4451 445478019

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაცვის ცენტრი

4452 400024255

ლაბაძეთა საგვარეულო კავშირი-გვარი და გვარიშვილობა

4453 200197036

საქართველოს მოსახლეობის სოციალური დაცვის კავშირი

4454 405372528

კულტურის ფსიქოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოება

4455 404509910

ახალი ინიციატივა, ახალი შესაძლებლობები

4456 446957295

ახალი ინიციატივა

4457 400017619

ქ.გაგრის შსს მეომართა, ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრთა კავშირი პატრიოტი

4458 428882220

პირველი ევროპელი

4459 200269324

ფონდი ალფა 2008

4460 215607449

სათემო კავშირი "წირქვალი"

4461 205100415

საქართველოს გინეკოლოგ-ენდოსკოპისტთა ასოციაცია

4462 404445150

წმინდა მარკოზის კოფტური ეკლესია საქართველოში

4463 406039558

Green Vision

4464 400313013

ქორეოგრაფიის ახალი პროფესიული თეატრი

4465 404573261

გია ჭანტურიას სახელობის ფონდი

4466 400027403

საქართველოს ვეტერანთა ფედერაცია-ვეტერანთა ორგანიზაციების გაერთიანებული საბჭო

4467

სათემო ორგანიზაცია მეზობარი

4468 424066370

ახალციხის ვაჰრამ გაიფეჯიანის სახელობის შემოქმედთა კავშირი

4469 445577607

გლობალური სამეწარმეო ქსელი

4470 436254900

უმაღლესი დაოსტატების მცხეთის ჭიდაობის სკოლა

4471 212922355

საქართველოს პროფესიული კავშირების ასოციაცია 2009

4472 223361403

ეპარქია "ახალქალაქი გუმბურდო"

4473 406191696

მცხეთა მთიანეთის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

4474 404483340

კრიტიკული აზროვნების ინსტიტუტი

4475 204935936

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის განვითარების
ფონდი

4476 406105003

გამეზარდაშვილების საგვარეულო კავშირი

4477 400019706

საქართველოს ტკივილის შემსწავლელი საზოგადოება

4478 433104990

ლაგოდეხის განვითარების ცენტრი

4479 404451865

სროლის სახეობათა კლუბი ბასტიონი 2013

4480 405278667

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ევროპული კვლევებისა და სამოქალაქო განათლების ცენტრი

4481 441554649

ყვარლის კულტურული მემკვიდრეობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების
დაცვისა და განვითარების ცენტრი

4482 417890330

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ მერეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

4483 205075318

ჯორჯიან ართ გრუპ

4484 445498024

ააიპ დემოკრატიული აჭარა

4485 405314565

მარინა იაშვილის სახელობის ფონდი

4486 404505433

საქართველოს ნაციონალური ბაღებისა და პარკების ასოციაცია

4487 245602085

აჭარის სპორტული და სამეჯლისო თანამედროვე ცეკვების ეროვნული ასოციაცია

4488 202224011

ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერისა და ბიზნესმენთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

4489 202958594

პროფკომიტეტი კანისა და ვენსნეუ სამეცნიერო-კვლევითი ინსტ.

4490 237094149

საზოგადოებრივი კავშირი მკურნალი-XXI

4491 203826761

"საქართველოს პარლამენტის თანამშრომელთა ბინათმშენებლობის ასოციაცია"

4492 439393746

კულტურული დიპლომატიის ასოციაცია

4493 404555539

ბაგები კლუბი

4494 417876935

ქართას მონასტრის განვითარების ფონდი

4495 404540868

ქალთა ფეხბურთის განვითარებისა და დახმარების საერთაშორისო ფონდი

4496 234232238

კავშირი "გარემოს დაცვის სინფორმაციო ცენტრი-მარნეული"

4497 400265146

თბილისის ფაზლისა და სუდოკუს ფედერაცია

4498 406234114

სამოქალაქო განვითარებისა და კვლევის ინსტიტუტი

4499 244960388

საქველმოქმედო ასოციაცია სათნოების სახლი

4500 224089082

"ახალციხის სომხური ახალგაზრდული ცენტრი"

4501 404546933

ბოლქვაძეების საგვარეულო კავშირი

4502 442728345

ასოციაცია ჭალეს სათემო კავშირი –პოლიგონი

4503 405305183

ეკონომიკური გაუმჯობესების ცენტრი

4504 405237845

ტრანსკავკასიური ბილიკი საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია

4505 204574488

საქველმოქმედო ფონდი "ავერსი"

4506 212823140

ფონდი "ხიდი"

4507 401981389

სტიმული-ფსიქოლოგიური დახმარება

4508 218016420

კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი

4509 251720856

გლეხთა საკრედითო კავშირი "ოქუმი"

4510 420006558

ახალგაზრდული მოძრაობა

4511 402123493

ერთად სახლში საქართველო

4512 202065790

ჰარვარდის ასოციაცია (კლუბი) საქართველოში

4513 406291542

ომარი ასლანიძის დახმარების ფონდი

4514 400035001

ასოციაცია ვოლუნტასი

4515 249262097

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი

4516 205014973

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზების ცენტრი "კაგეც"

4517 430806210

საქართველოს დართსის ეროვნული ფედერაცია

4518 224622371

კავშირი, სათემო ორგანიზაცია ,,ინტელექტი"

4519 204861202

საქართველოს ჰემოფილიისა და დონორობის ასოციაცია

4520 208209428

ეკონომიკური და სამართლებრივი რეფორმების დაცვის ასოციაცია

4521 212809175

ლინა

4522 202195463

საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია

4523 205276280

კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის ეკოვიჟენ

4524 236689179

კავშირი ,,გულმოწყალება"

4525 204520018

დანტე ალიგიერის საზოგადოება - თბილისის კომიტეტი

4526 404385811

რეგიონული განვითარების რესურსების ცენტრი - კაბირი

4527 405103070

ქართულ-ყაზახური ბიზნეს ასოციაცია

4528 406152853

დათმე ნარჩენი

4529 412677606

საქართველოს სამედიცინო კლუბი

4530 404925168

კავშირი ივერია

4531 211395989

საქართველოს სკაუტური მოძრაობის ორგანიზაცია - საქართველოს სკაუტები

4532 406283061

საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ანალიტიკურ-კომპილაციური ცენტრი

4533 405379077

საქართველოს ტექსტილის კლასტერი

4534 202218466

საქართველოს ქალთა ფეხბურთის ფედერაცია

4535 405068787

ბიზნეს ლიდერთა ფედერაცია - ქალები მომავლისთვის

4536 202959682

ს.ზაქარიაძის სახ. ტრადიც. და თანამედ. ხელოვ. სახელ. კოლეჯის პროფორგან.

4537 400111240

უსაფთხოების და სამართლებრივი დაცვის ცენტრი

4538 412675706

წმინდა ექვთიმე

4539 446974953

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება ქობულეთი

4540 405323323

აკადემიკოს ვასილ გულისაშვილის სახელობის საარსებო და სასიცოცხლო გარემოს გადარჩენის,
აღორძინებისა და განვითარების საზოგადოება

4541 239869120

რეგისტრირებული კავშირი დემოკრატიული განვითარების, ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრი
DDAPC

4542 406092945

შალიბაშვილთა საგვარეულო კავშირი

4543 405536148

კონსერვატორთა კავშირი

4544 401967127

ნევროლოგიის და კლინიკური ნეიროფიზიოლოგიის ასოციაცია

4545 438729182

საქართველოს სამტრედიის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4546 416311967

ლოთიშვილთა საგვარეულო კავშირი

4547

საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსახლეობის ინტერესების დამცველთა კავშირი

4548 203838268

ა(ა)იპ საქართველოს სარწყავ მიწათმოქმედთა ასოციაცია

4549 405533105

ექსპრა ჯორჯია

4550 406029658

+ ქვაკუთხედი

4551 443855277

აქტიურ მოქალაქეთა კავშირი

4552 216398921

რუსთავის სტუდენტური ფედერაცია

4553 204970353

"მთიები"

4554 400215496

მეხსიერების აკადემია

4555 400226714

იურიდიული საგანმანათლებლო პლატფორმა

4556 401947961

ააიპ საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია - აფბა

4557 200093228

კავშირი"სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი"

4558 404985959

იოსებ (სოსო) მანჯავიძის საარჩევნო ფონდი

4559 436253947

ცეზარი ჩოჩელის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

4560 426517058

კერძო გადამზიდავთა ასოციაცია

4561 200261322

სახვითი ხელოვნების ნიმუშთა კვლევის ცენტრი

4562 428518507

ახალი სიტყვა _ახალგაზრდული ინიციატივა

4563 405004882

აქტივობა სამოქალაქო ინტეგრაციისთვის

4564 204951061

ადამიანის უფლებათა. და ღირსების დაცვ.კავშირი-სიცოცხლის უფლებიდან არჩევანის უფლებამდე

4565 404986770

განათლების მუშაკთა მედიატორი

4566 245432198

სლავური სახლი

4567 204437546

ვანის ნაქალაქარის შესწავლის პროექტი

4568 423354532

ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის განვითარების ფონდი

4569 430036178

ქ. ზესტაფონის წმინდა ბარბარეს სახელობის საბავშვო ბაგა-ბაღი

4570 405197843

ნაბიჯი უკეთესი მომავლისათვის

4571

თანადგომა

4572 406043071

საქართველოს ვუშუ ჰუნგ გარ კუნგ-ფუ-ს ფედერაცია

4573 404438863

NEW SOCIETY

4574 405245809

საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია

4575 402197564

აღმოსავლეთ ევროპის ფრენბურთის ზონალური ასოციაცია

4576 235893253

ლატალი

4577 205266004

ტრენერთა და პედაგოგთა ასოციაცია "განათლება ყველასათვის"

4578 429333009

საჰაერო ბრუნი

4579 437371899

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება

4580 412677697

საფეხბურთო კლუბი ქუთაისის ტორპედო - 2011

4581 223100329

საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის ასპინძის რაიონული ორგანიზაცია

4582 426518627

ჯანდარა 2011

4583 229320829

ფერმერ-მეფუტკრეთა კავშირი

4584 401956923

საქართველოს ბაზიერთა ფედერაცია

4585 405384622

საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის ქსელი

4586 405180762

გზა სამშობლოსაკენ

4587 205163829

განვითარებადი გადაწყვეტილების კავშირი

4588 404451080

ერთის ძალა

4589 204987513

"ბავშვთა განვითარების დაცვის ფონდი"

4590 439397323

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფ.მოხვა, უზუნთა, ცხომარეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

4591 208206001

ქ.თბილისის 72-ე ბ/ბაღის აღორძინების და განვითარების ფონდი

4592 220365806

პროგრესი 2005

4593 404955722

საქართველოს აქტიურ ახალგაზრდათა კლუბი

4594 202453638

ფონდი "მზიური"

4595 202208770

საქართველოს მეომრების და თადარიგის ოფიცერთა კავშირი "ლემი"

4596 439392131

საფრენბურთო კლუბი იმერი

4597 445384879

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი კავშირი ბიზნესი და საზოგადოებარეგისტრირებული კავშირი

4598 438120221

სხივების წვიმა

4599 434174234

საქართველოს სისხლის დონორთა ასოციაცია

4600 203853721

ოქროყანის 162-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი

4601 404443642

წმინდა გიორგის სახელობის საგანმანათლებლო ფონდი

4602 205036343

"სამოქალაქო საზოგადოება-ევროპული არჩევანი"

4603 204915592

"საქართველოს მართმადიდებელ ქრისტიან ინვალიდთა კავშირი"

4604 201947377

თბილისის №92 საბავშვო ბაგა-ბაღი

4605 204569118

რატომ?

4606 405116351

ააიპ ასოციაცია დასავლური ღირებულებებისათვის

4607 440392727

საქართველო სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4608 427735702

წმ.გრიგოლ ფერაძის სახელობის შრომისმოყვარეობის სახლი

4609 223103004

კავშირი კლდეკარი

4610 204567370

სამედიცინო განათლების ცენტრი

4611 428518277

თვითდასაქმებულ ქალთა ასოციაცია „გადარჩენა 2010“

4612 204927482

საქართველოს შიტო-რიო კარატე-დოს ფედერაცია

4613 404580057

მოძრავი არქივები

4614 205034470

საქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვეტერან ოფიცერთა კავშირი

4615 445520641

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტული "კრავ მაგა"-ს ფედერაცია

4616 204851838

საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ფედერაცია

4617 406154110

ადამიანთა კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის საერთაშორისო საზოგადოება

4618 221283938

წყალტუბოს ავღანეთის ომის ვეტერანთა კავშირი

4619 432545105

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ სამთავისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

4620 404877326

საქართველოს პოკერის ფედერაცია

4621 419983691

გიენოსი

4622 200134265

იურისტთა კავშირი "ადვოკატი XXI"

4623 442262855

საქართველოს ჩხოროწყუს რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4624 204515827

ინკლუზივი

4625 445449239

აჭარის ტაეკვონ-დო ი.ტ.ფ. ფედერაცია

4626 238139144

"საგარეჯოს საზოგადოებრივი დარბაზი"

4627 424612315

ჯოყოლო XXI

4628 405370209

საქართველოს გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაცია

4629 205188036

ახალგაზრდა ქრისტიანები მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის

4630 206296710

კოლხიდა 2007

4631 402214420

საქართველოს პარკურის ფედერაცია

4632 227722818

განვითარების რეგიონალური "ინსტიტუტი"

4633 245442800

აჭარის ექიმთა რეგიონალური ასოციაცია

4634 441556040

ფრენბურთის სპორტული კლუბი ყვარელი-2013

4635 237097244

სათემო კავშირი-მელექედური

4636 202224547

თბილისის კიოკუშინკაი კარატეს ფედერაცია

4637 225060073

+მკურნალი

4638 434065441

სვანეთის რეგიონალური განვითარების ცენტრი

4639 405117635

გენდერული თანასწორობის ორგანიზაცია

4640 405348547

ციფრული ეკონომიკისა და ქსელური საზოგადოების განვითარების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

4641 400251829

საქართველოს დეტექტივთა სპეციალური ჯგუფი

4642 401944679

ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა

4643 204562008

მსოფლიო ხალხთა ქრისტიანულ-მუსულმანური მეგობრობა

4644 406197805

საქართველოს ადამიანური პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი - სეითი

4645 445495982

განაშენიანებისა და უძრავი ძეგლების მონიტორინგის ცენტრი

4646 243893621

ხაშურის რაიონის ემიკო კლდიაშვილის სახელობის სოციალურად დაუცველთა და უმწეოთა
დახმარების, თერაპიისა და რეაბილიტაციის სახლი ანთილიოსი

4647 206338765

საქართველოს განვითარების ფონდი

4648 202355735

"საქართველოს არქეოლოგ ქალთა საზოგადოება"

4649 202164969

ინტელექტუალური ცენტრი-ახალი ცნობიერება ახალი საქართველოსთვის

4650 438119670

ლოტოსი

4651 204538562

საქველმოქმედო ფონდი "საჯვარე"

4652 245567523

აჭარის დამსაქმებელთა რეგიონალური ორგანიზაცია

4653 205268333

განვითარებული აგრონომიული ფონდი

4654 404516172

ავაშენოთ ახალი საქართველო

4655 404453934

ინიციატორი

4656 445471971

იდეა ლაბ

4657 219637926

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

4658 432386232

საქართველოს, დაბა თიანეთის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4659 405133412

საქართველოს ქოუჩინგის ასოციაცია

4660 405456778

გეზა

4661 404379855

საქართველოს ნორჩ ქიმიკოსთა კლუბი

4662 238773608

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი

4663 216453200

წმ. ალექსი ბერის (შუშანია) სახ. ეკლესიის მშენებლობა

4664 405094115

ახალგაზრდული ალიანსი ადამიანის უფლებებისთვის

4665 211392688

საქართველოს ფსიქოთერაპევტთა და კლინიკურ ფსიქოლოგთა ასოციაცია

4666 405320610

მომავალ აგრო ლიდერთა ფონდი

4667 405119214

ანალიტიკოსთა საზოგადოება

4668 200154091

საქართველოს ტრანსპორტისა და ბიზნესის ეროვნული ფედერაცია

4669 400267732

ჯორჯიან არტ ჰაუსი

4670 404876309

რეპატრიანტთა კავშირი

4671 231287210

"სინბადი"

4672 402160709

ფემინა

4673 405510736

საქველმოქმედო ფონდი გადავარჩინოთ უკრაინა

4674 245445889

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფრენბურთის (საპლაჟო ფრენბურთის) ფედერაცია

4675 404547763

საქართველოს პედიატრიულ დერმატოლოგთა ასოციაცია

4676 442262711

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის, დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და სასაფლაოების
მოვლა-პატრონობის ცენტრი

4677 203863051

ქ.თბილისის 43-ე საშუალო სკოლის აღორძინების ფონდი

4678 448047097

ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

4679 209475405

საქ.საქველმოქმედო ფონდი "ღვთის მადლი"

4680 404558705

საერთაშორისო სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტი მიგრაციისა და ეთნოშორისი ურთიერთობების
სფეროში პრობელმების შესასწავლად

4681 404984692

Forever

4682 400263308

აგროგილდია

4683 404890187

თავისუფალი მედიაინსტიტუტი

4684 212916861

ქუთაისის ლაიონს კლუბი

4685 405133644

საქართველოს სარეკრეაციო ზონების სამეცნიერო მონიტორების ალიანსი

4686 422936078

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ნიკორწმინდის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

4687 404437285

საქველმოქმედო ფონდი ქვიშის საათი

4688 440885017

ხილისა და ყურძნის ინტეგრირებული მეთოდებით მწარმოებელ ფერმერთა
არასამეწარმეო,არაკომერციული,იურიდიული პირი მებაღე-მევენახე

4689 404441644

გაბისონიების და გამისონიების საგვარეულო კავშირი

4690 400154328

მამული3

4691 445611892

ხვიჩას გადარჩენისთვის

4692 406242356

ახალი თაობის კავშირი

4693 419991708

ბაირაღი

4694 227725913

კავშირი "გურჯაანი"

4695 204472560

კავშირი თანაბარი შესაძლებლობების საზოგადოება "საქართველო"

4696 425059982

რაგბის კლუბი ბაღდათის საირმე

4697 204517282

კავშირი 9 აპრილის საზოგადოება

4698 206152081

მსოფლ. მოგზაურის ჯუმბერ ლეჟავას საერთ.ფონდი "ჯანსაღი ცხოვრება"

4699 445490692

მტირალას და მაჭახელას დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია

4700 404615145

მშობლების ორგანიზაცია ტიპი 1 დიაბეტისათვის

4701 419983469

მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია მტრედი-2011

4702 404560667

სამოქალაქო ვალი

4703 404393321

oikos Tbilisi (ოიკოს თბილისი)

4704 402085453

ზე ჯორჯიან ედუქეიშნალ ჩერითებლ ორგანიზეიშენ

4705 206285679

თბილისის №120 საბავშვო ბაგა-ბაღი

4706 440890573

საქართველოს განათლებისა და განვითარების ცენტრი

4707 405173958

კლუბი I (პირველი) ფალავანი

4708 400332813

საქართველოს შინაური ცხოველების კლუბი

4709 417880993

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ამპუტანტ ფეხბურთელთა საფეხბურთო კლუბი - ქართლი
ლიბერთი

4710 420430821

ზუგდიდის ბიზნესის ხელშემწყობი ცენტრი

4711 402019588

საერთაშორისო ქურთ ბიზნესმენთა ასოციაცია

4712 219631218

კულტურის განყოფილების პროფკავშირი

4713 405270282

ევროპული გზა

4714 404596317

მუსლიმური თემის ინტეგრაციისა და კვლევის ცენტრი

4715 224630415

სათემო ორგანიზაცია უხუცესთა კავშირი

4716 406232900

მოძრაობა ძლევაი საკვირველი

4717 204952104

"გორა"

4718 231249501

ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის პოლიცია

4719 404904010

ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის

4720 438107736

ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი–XXI

4721 204964529

საქართველოს გეოლოგთა კავშირი

4722 243125792

კავშირი "სამოქალაქო ინიციატივები წალკის რაიონში"

4723 400292642

განახლებადი ენერგიების მწარმოებელთა ასოციაცია

4724 400318036

კოალიცია უფლება ჯანმრთელობაზე

4725 218031145

განათლების მუშაკთა გორის რეგიონალური კავშირი

4726 434180986

რეგიონული ადამიანის უფლებები და დემოკრატიის ცენტრი

4727 202247924

კავშირი ასოციაცია მომავალი აფხაზეთი

4728 427739156

კულტურული განვითარების ინსტიტუტი

4729

ახალგაზრდობა სამართლიანობისთვის

4730 204420723

ინტელექტი

4731 404393722

მოძრაობა მამული, ენა, სარწმუნოება

4732 439860483

მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია "თანადგომა"

4733 404902058

მალარიის, სხვა ტრანსმისიულ და პარაზიტულ დაავადებათა პრევენციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

4734 446960762

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ასოციაცია

4735 400191421

საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაცია

4736 206339700

ESM-თბილისის სტუდენტური კავშირი

4737 211359821

საქართველოს მომსახურების, კომუნალური და ბანკების მუშაკთა პროფესიული კავშირი

4738 406107975

საქართველოს კარპფიშერთა კლუბი

4739 205125808

სოციალური მხარდაჭერის ცენტრი

4740 247865350

ა(ა)იპ - უჩამბის ბაგა-ბაღი"

4741 204443450

მარგი

4742 430805729

სარაგბო კლუბი გარისი

4743 405473018

პოლიტიკური არჩევანი

4744 205168511

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

4745 202222941

კავშირი(ასოციაცია) "განათლება ყველასათვის"(EFA)

4746 440389401

We Care Foundation

4747 204566317

გოუ ჯგუფი

4748 440887710

წმინდა თეოდორე ტირონის სახელობის სარეაბილიტაციო ცენტრი

4749 204464114

აიენთი

4750 204937453

სუხია

4751 425365758

ახალგაზრდობის განვითარების ინიციატივა

4752 202272968

საქართველოს ეროვნულ პატრიოტთა კავშირი

4753 223366284

ახალქალაქის მომავლის სახლი

4754 421269200

წყალტუბო LIONS CLUB

4755 404975032

საინფორმაციო ცენტრი დიასპორა

4756 206190913

სოციალური რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრო ოქროს საწმისი

4757 211324146

საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფესიული კავშირი

4758 400154809

სახალხო გაერთიანება მზიური საქართველოს საქველმოქმედო ფონდი

4759 404883319

კოპაძეთა საგვარეულო სახლი

4760 218022592

შიდა ქართლის რეგიონის გამწვანებისა და დასასვენებელი პარკების კავშირი

4761 428518188

დედოფლისწყაროს სათემო დარბაზი

4762 204563187

დრო

4763 205034461

მომავლის საქართველო

4764 406067027

გარსევანიშვილთა საგვარეულო კავშირი

4765

სათემო კავშირი ჩქვარელი

4766 206166058

1991-1992წ.წ. მოვლენების შედეგად პოლიტიკური რეპრესიების მსხერპლთა კავშირი

4767 401992215

ლატვია-საქართველოს სავაჭრო და ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტო

4768 416347091

რუსთავის ინოვაციების ჰაბი

4769 404862555

იბერია სტარი

4770 204973699

'"საქართველოს მდგრადი განვითარების ცენტრი"

4771 200103510

#173 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

4772 404927718

ხვადაგიანების საგვარეულო კავშირი

4773 204920700

ეკოლოგიის, კულტურის, განათლების და ჯანდაცვის მხარდამჭერი რესპუბლიკური ცენტრი ჯავარი

4774 412695294

ევექსის სასწავლო ცენტრი

4775 226148727

ქალთა და ბავშვთა უფლებებისათვის-თანადგომა

4776 400325821

აღაპიშვილების ერთობა

4777 440392745

საქართველოს ქალაქ სიღნაღის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4778 205009630

ქართულ ოსური ურთიერთობების კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი "ნდობა"

4779 241562199

#16 ყვარლის საოლქო-საარჩევნო კომისია

4780 400288121

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "იმედის სამყარო"

4781 442571897

ლეჩხუმის სათემო ორგანიზაცია

4782 211347176

წყალსათხილამურო სპორტის აღორძინების და მომიჯნავე სახეობების განვითარებისა და ხელშეწყობის
საერთაშორისო ასოციაცია

4783 437374468

თანამონაწილეობისა და ჩართულობის ცენტრი სიპისი

4784 441556656

კულტურულ ისტორიული საზოგადოება ფონდი შამილი

4785 405253005

საქართველოს მტევნის ქირურგიის საზოგადოება

4786 405117966

ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება

4787 404981061

ასოციაცია-ხიდი

4788 400035396

სპორტული კლუბი მორკინალი 2011

4789 400259126

ქართველ კასკადიორთა აკადემია

4790 427717027

გურჯაანისა და ველისციხის ეპარქიის განვითარების ფონდი

4791 204418184

საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდი ლაზარე

4792 445537483

მსუბუქი ავიაციის სპორტული ფედერაცია

4793 404557289

ეკომედია

4794 405107646

ვი ქეარ

4795 211403578

აქციონერთა უფლებები და კორპორაციული მართვა

4796 212795643

ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალი და საზოგადოება

4797 430027838

ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი

4798 412724137

საქართველოს ვუშუ კუნგფუს - ს ეროვნული ფედერაცია

4799 404978208

საქართველოს თმის კვლევის საზოგადოება

4800 402174650

ფრიქსოსის ფილანთროპია

4801 206066380

საქართველოს ბრეიქდანსის ფედერაცია

4802 406302638

ვორლდ ორგანაიზეიშნ ფორ დიველოფმენთ ენდ ფის

4803 425059090

საინფორმაციო სააგენტო ინფო ჯორჯია

4804 234242842

ააიპ "აზერბაიჯანელების სოც-სამართლებრივი დაცვის კავშირი საქართველოში გეირათი-2009

4805 405526355

სოფლად განვითარების პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

4806 205022483

სამოქალაქო საზოგადოება სოფლად

4807 205126040

"საფეხბურთო კლუბი ბარსელონას გულშემატკივართა კლუბი საქართველოში"

4808 205133979

საქართველოს ეროვნული ანტი-დოპინგური სააგენტო

4809 406294905

ქროსოვერ ჯორჯია

4810 205292333

კავშირი დევნილები მშვიდობისათვის

4811 445432050

აჭარის რეგიონალური განვითარების ფონდი

4812 200072125

საქართველოს მარათონელთა ასოციაცია

4813 405469229

საქართველოს ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობის ასოციაცია

4814 204432060

თბილისის წყლის სახეობათა სპორტული ფედერაცია

4815 231245943

ღია საზოგადოების განვითარების კახეთის რეგ. ცენტრი-ღია სამყარო

4816 212840372

პროფესიული სწავლების და ტრენინგების ცენტრი

4817 404856802

ქართველი ემიგრანტები

4818 405520397

ფაბრიკა ენ-ქეი

4819 406281492

განათლებისა და განვითარების ინსტიტუტი/ასოციაცია მეგა მმლ

4820 245434007

აჭარის აიკიდოს ფედერაცია

4821 245427499

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელბურთის ფედერაცია

4822 406144060

იაკბუნ ქურთული კულტურული ცენტრი ამიერკავკასიაში

4823 204567968

არწივი პროდაქშენს

4824 405139470

SALVE

4825 204415515

კულტურა და ტელეკომუნიკაციები

4826 245443756

აჭარის მეწარმეთა კავშირი

4827 412693731

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის ნუგზარ ავალიანის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

4828 206341270

საქველმოქმედო ქალთა ფონდი - ქალები მომავლისათვის

4829 212833754

სტუდენტ ეკონომისტთა ასოციაცია პროგრესი

4830 446756895

საქართველოს ქედის რაიონის, წონიარისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4831 226529192

სამელიორაციო მომსახურების კავშირი სართიჭალა

4832 206253711

საქართველოს პათოლოგთა ასოციაცია - XXI

4833 225383224

ქარიმერა

4834 404520014

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდი

4835 205238063

მესხთა საერთაშორისო საზოგადოება

4836 418475313

ალპფესტ ჯგუფი

4837 404869353

ასოციაცია: კავკასიის ქალები საუნივერსიტეტო განათლებით

4838 402052737

სსიპ ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის
ხელშეწყობისა და განვითარების ფონდი

4839 204995719

მონუმენტი

4840 431180152

კანტო

4841 239399708

საჩხერის ჭადრაკის ფედერაცია

4842 232579518

კავშირი ,,ფანასკერტელი"

4843 445459539

საქველმოქმედო ფონდი იმედის ნერგი

4844 205003618

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დახმარების ფონდი

4845 402014636

სიყვარულის ფონდი

4846 205237000

საქართველოს შრომის ვეტერანთა და დაუსაქმებელ სპეციალისტთა საქველმოქმედო კავშირი ქომაგი

4847 205048223

შევარდენი

4848 405482847

კავკასიური ჟურნალი

4849 204572462

საქართველოს ჭიდაობა ალიშის ეროვნული ფედერაცია

4850 444548385

ჯეგეთას ფონდი

4851 404526848

ავტოსტოპი

4852 404595158

ფანდრაიზერი

4853 405042403

გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდული ლეგიონი

4854 223100560

მწერალთა კავშირის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

4855 220346739

სინათლე

4856 245530180

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი

4857 448047033

ხულოს იურისტთა კავშირი - ადვოკატი

4858 404504318

საქართველოს კინოლოგიური კლუბი

4859 202164889

საქართველოს მეაბრეშუმეთა კავშირი

4860 211328598

შემოქმედებითი კავშირი - ასოციაცია მარადისი

4861 404571423

ქალები დიპლომატიაში

4862 405186070

ღია სივრცე კავკასია

4863 406172886

ქართული ნუმიზმატიკური საზოგადოება

4864 406091599

ჯაოშვილების საგვარეულო კავშირი

4865 437058808

გურიაში ჭადრაკის განვითარების ფონდი

4866 443120604

წალკის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების და კეთილმოწყობის სამსახური

4867 439863159

ზურაბი აფაქიძის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

4868 405220274

დევიდ ლინჩის ფონდი კავკასია

4869 400034146

ხორბალაძეთა საგვარეულო კავშირი

4870 206140889

ქალთა ასოციაცია "თანაგრძნობა"

4871 428518785

ნატროშვილთა საგვარეულო კავშირი

4872

ახალგაზრდა ლიდერთა კავშირი

4873 433648984

ზეიტერ გურია

4874 405096364

ფეა თრიიზ ფაუნდეიშენ

4875 406221182

ბიზნეს ასოციაცია - ვიაიპი სეკრეტარი ჰაბი

4876 202205700

ჭაბუკიანი-ბალანჩინის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

4877 440886784

ძიუდო კლუბი დურმიშხანი

4878 404869479

სამართლებრივი და საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი

4879 401966235

საქართველოს სკოლის მოსწავლეთა გაერთიანებების ალიანსი

4880 416305251

ახალგაზრდული ეკო სოფელი

4881 226579663

გარდაბნის ბერძენთა კავშირი ელეფთერია

4882 405248352

სპორტ მენეჯმენტი

4883 234066220

ლენტეხის ტურისტული ცენტრი

4884 206114097

გაჭირვებულთა დახმარების ასოციაცია

4885 405297209

საქართველოს პულის ეროვნული ფედერაცია

4886 448048835

ფონდი ბურჯი ხულო

4887 234229563

არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სიღარიბის დაძლევის პრიორიტეტული მიმართულება

4888 404436473

ითიკანი

4889 200272720

საქართველოს ცეკვების საკონკურსო სახეობათა კონფედერაცია

4890 424612869

დავით მარგოშვილის სახელობის ძიუდოს კლუბი პანკისი

4891 222936946

ამბროლაურის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება დავით თორაძის სახელობის
ხელოვნების სკოლა

4892 405114424

საქართველოს პროფესიული განათლების განვითარების ასოციაცია-პედა

4893 206151634

სრულიად საქ. მებრძოლ და ძალოვან სტრ. ომების ვეტერანთა, ინვალიდთა და დაღუპულთა ოჯახის
წევრ. კავშირი

4894 442729656

კეთილი სამარიტელი 2014

4895 416317505

გონი-ერი

4896 200071055

`საადვოკატო ბიურო-ადვოკატთა ალიანსი ადამიანთა უფლებათა დაცვისათვის`

4897 402007653

საქართველოს ეტლით მოსარგებლეთა სპორტული ცეკვების ეროვნული ფედერაცია

4898 215110378

ასოციაცია სამოქალაქო საზოგადოება

4899 426530337

საქართველოს გარდაბნის რაიონის სოფლების გამარჯვება, აღთაკლია, ყარათაკლია,
ყარაჯალარი,ფოლადაანთკარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4900 231276204

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო აგროკავშირი

4901 404555129

არქიტექტურისა და დიზაინის ცენტრი

4902 215613290

საქართველოს შორინჯირიუ კენკოკან კოშიკი კარატეს დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური
ფედერაცია

4903 204992909

საქართველოს ქალთა ქსელი

4904 215112269

ასოციაცია ახალი თაობის არჩევანი

4905 404563058

გლობალური მმართველობის ინსტიტუტი

4906 229318002

არაგვის ხეობის მთიანეთის თემთა კავშირი ,,სარანგი"

4907 445446839

პოლიტიკური კლუბი მომავლის გზა

4908 435429699

ახალგაზრდობა ფოკუსში

4909 445475628

აჭარის რეგიონალური მასობრივი სპორტის ფედერაცია

4910

მიქსი

4911 248387598

ალიში

4912 245600194

აჭარის რეგიონალური უსინათლო ინვალიდთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

4913 439866183

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკი სოფელ ეკის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4914 406141287

თანამედროვე ახალგაზრდული მოძრაობა

4915 206104678

"საქართველოს კატის მოყვარულთა" კავშირი

4916 224626974

"გომეწარი"

4917 204973895

ქ. თბილისის #83 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

4918 401983109

სპარტაკ კობახიძის დახმარების ფონდი

4919

საქართველოში სუიციდურ ქმედებათა პრევენციის ასოციაცია

4920 206325467

მოძრაობა 1978

4921 249272843

აფხ. კომფლიქტში დაღუპულთა ოჯახების შერიგების და თანადგომის ჰუმანიტარული კავშირი
,,დიოსკურია 2005"

4922 404985637

დემოკრატიისა და მოქალაქეთა უფლებების დამცველთა კავშირი-თაობა

4923 443122229

ბეგუსე

4924 412701937

ჰელფ ფრიენდს

4925 436685785

ახალგაზრდები დემოკრატიული ცვლილებებისთვის

4926 415106370

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი

4927 412679445

ქ.ქუთაისის ხანდაზმულთა საზოგადოება

4928 205096475

"სკოლადამთავრებულთა ასოციაცია 55"

4929 438110651

საქველმოქმედო კლუბი: ბარიერების გარეშე

4930 424065273

ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი

4931 218081787

მამული

4932 200217014

კავშირი ელეონი

4933 417881830

ააიპ გორი+

4934 424614723

კავკასოსის საზოგადოება

4935 204478840

ასოციაცია "დროული მისია"

4936 205255953

საერთაშორისო ბიზნეს ალიანსი

4937 401947845

ევროპული არჩევანი საქართველოსთვის

4938 202195855

საერთაშორისო ეზოთერული კავშირი "კვინტესენცია"

4939 405068082

სამოქალაქო თავდაცვის განვითარების ცენტრი

4940 204954843

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი - თანადგომა

4941 404506851

ამხანაგობა ახალი დიღმის ხელშემწყობი საზოგადოება

4942 405267492

საქართველოს ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიის ასოციაცია

4943 400119224

საქველმოქმედო ფონდი წმინდა თამარ მეფის სახელობის სამლოცველო

4944 205040775

ამერიკული აკადემია

4945 405332563

საქართველოს საცხენოსნო ხალხური თამაშობების განვითარების ეროვნული ფედერაცია

4946 406138157

მოქალაქე, უფლება და ვალდებულება

4947 242731371

ნეკერი

4948 404533233

საგანმანათლებლო ცენტრი ეტალონი

4949 204423301

სტატისტიკური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი

4950 445496810

სამოქალაქო მოძრაობა თქვენი უფლებებისათვის

4951 244563067

კავშირი ცისარტყელა 2004

4952 202443711

ქსენონი XXI

4953 406100080

საქართველოს ახალგაზრდა რევმატოლოგთა გაერთიანება

4954 204923636

რეგისტრირებული კავშირი "55-ე სკოლა"

4955 422934258

იწა 2011

4956 445401146

საქართველო კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი

4957 205034390

იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა უფლებების დაცვა, ანტიკორუფციული კავშირი

4958 242734243

თემის განვითარების კავშირი "ლაკადა"

4959 204954068

"მედულა-სისხლის და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ქართ.ჯგუფი"

4960 205271105

ქრისტიან-დემოკრატიული ინსტიტუტი

4961 404413862

მარიამ ჩუბინიძის დახმარების ფონდი

4962 204557336

ღია დიპლომატიის ასოციაცია

4963 220375136

რეგისტრირებული კავშირი ზუგდიდის მიწის მესაკუთრეთა და ფერმერთა რეგიონალური კავშირი

4964 203823835

"საქ. უშიშროებისა და შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრ. ლიგა"

4965 404500599

საცხენოსნო ტურიზმის და შორ მანძილზე რბოლის ასოციაცია

4966 220348835

პალომა

4967 240393025

ქიზიყი

4968 202064942

თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"

4969 405015255

ომარ კელაპტრიშვილის საქველმოქმედო ფონდი ,, ოქროს სალამური''

4970 404893095

საქართველოს ახალგაზრდა ინფექციონისტთა საზოგადოება

4971 400079972

მეცნიერება ყველასათვის

4972 226153907

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ახლებური მზერა"

4973 245437594

საფეხბურთო კლუბი მარდი

4974 424065193

მეკარტოფილეთა კავშირი

4975 240420665

ააიპ "საქართველოს საქმიანი წრეები"

4976 400117379

კახაბერ ქურციკიძის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

4977 220350778

რეგისტრირებული კავშირი მილენიუმი

4978 404412756

ევროპის დროით

4979 405361282

არტარეა-არტერია

4980 223105173

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

4981 400032031

ნაბიჯ-ნაბიჯ Step by Step

4982 204937514

ლინგვა პლუსი

4983 402029808

საქართველოს პარა ფრენბურთის ეროვნული ფედერაცია

4984 200266372

კულტურის ძეგლთა სარესტავრაციო ცენტრი მადლი

4985 217891039

ქრისტიანული მართლმადიდებლური სარწმუნოების საქველმოქმედო კავშირი „საქართველოს მრევლი“

4986 424614279

საქართველოს ახმეტის რაიონის სოფელ ქისტაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

4987 412671853

იმერეთის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

4988 204967786

აირზენა საქართველოს ავიახაზების მშრომელთა კავშირი

4989 200079155

საზოგადოების ურთიერთ დახმარების საერთ.კავშირი "აისი"

4990 202938884

საქ. მედიკოსთა და პაციენტთა ღირსების დაც.

4991 235145936

მეოხთა კავშირი

4992 405373126

მართლმსაჯულების განვითარებისა და რეფორმების ცენტრი

4993 245527381

ფენიქსი

4994 430797284

მარაბდა 2011

4995 237976883

სათემო კავშირი ფარახეთი

4996 401959608

მიქაელი

4997 224622816

ფონდი ,,კესელო"

4998 204935428

საქართველოს ალპინიზმისა და მეკლდეურობის ასოციაცია

4999 202232761

სწორი არჩევანი

5000 402042035

თბილისის ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ფედერაცია

5001 404484492

ჯიეფსისიეიდი

5002 415101268

კარიერული განვითარებისა და წარმატების აკადემია

5003 405422181

საქველმოქმედო ქსელი

5004 204567227

ღვინის კლუბი

5005 440889451

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ აგარის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5006 240416359

სიღნაღის რ-ნის სოფ ვაქირის ფერმერთა კავშირი გუთნის დედა

5007 404587728

აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის ფონდი

5008 406240768

ქართული ექვსეული

5009 206148328

კეთილი ფერია

5010 406026786

ანტიფონი

5011 404955250

ერთი ხმის ასოციაცია

5012 205122945

"საქართველოს პეინთ-ბოლის ასოციაცია"

5013 434065762

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი

5014 405073414

ხელოვანთა დასი

5015 240392954

სიღნაღის ფერმერთა კავშირი

5016 430032671

ქვევრის ღვინის კლასტერი

5017 446966819

საქართველოს ქობულეთის რაიონის, სოფელ ლეღვას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5018 220352865

რეგისტრირებული კავშირი დევნილთა ქალები მშვიდობისა და მომავლისათვის

5019 247009767

ა(ა)იპ-ჩაქვის სპორტული კლუბი მომავალი

5020 405180548

ქართული აზრი

5021 434168928

სადახლოს კულტურული ცენტრი

5022 238156829

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

5023 205273158

საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და გზების ვეტერან მუშაკთა კავშირი

5024 443854964

სათემო ორგანიზაცია ბროლოსანი

5025 442728489

საბა+2011

5026 401945473

გრემი

5027 426540460

ჰიუგე

5028 226553770

არ-კი

5029 404520782

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული საქართველო-ჩინეთის მეგობრობის
ასოციაცია

5030 445552189

ჯი ენდ ემ

5031 205272319

აკრედიტებული ტესტირების ცენტრების ასოციაცია

5032 405380984

საქართველოს ნეიროფსიქოლოგიის ასოციაცია

5033 406260040

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ასოციაცია

5034 401962122

ახალგაზრდა ექიმ-მეცნიერთა საზოგადოება

5035 404596291

ბიზნესცენტრების ასოციაცია

5036 204575511

ქველი 2009

5037 445403046

აჭარაში სომხური დიასპორა ნაირი

5038 402173232

საქართველოს გვარდიის პირველი კორპუსი

5039 402148118

სამხრეთ ოსეთის ჭიდაობის ფედერაცია

5040 216400776

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული კავშირი "რუსთავი-აფხაზეთი"

5041 405217153

კ2 - I კორპუსის ბინათმესაკუთრეთა გამგეობა

5042 202179267

ჯერ არშობილ ბავშვთა სიცოცხლის უფლების დამცველი საზოგადოება

5043 200277459

საქართველოს ვაგონმშენებელთა ჰოლდინგი

5044 406248840

ზუმბამანია

5045 204446796

საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა ასოციაცია

5046 405019117

ქართულ რუსული ფონდი მეგობრობა

5047 202211551

საქართველოს შრომის ვეტერან პენსიონერთა კავშირი

5048 416321340

შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების ფონდი

5049 429320362

დუშეთის სამოქალაქო საზოგადოებრივი კავშირი

5050 204519333

კავშირი "ბიზნესის განვითარების კვლევის ცენტრი"

5051 205109210

სკოლანდია

5052 205179714

კავშირი ქალთა ბიზნესის განვითარების ცენტრი

5053 400236160

ჯანმრთელობა და ხელშეწყობა

5054 220355247

სათემო კავშირი გარანტი

5055 441562140

ბოგირი

5056 422718802

საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი ცივიტას გრავის

5057 442264461

მუხურის ქალთა საბჭო

5058 239868586

სენაკის საქველმოქმედო ასოციაცია ლაზიკა

5059 424251829

საქართველოს სათემო კავშირი

5060 222939186

სათემო ასოციაცია სადმელი

5061 236098281

დევნილ ბავშვთა დახმარების და განვითარების ფონდი

5062 416352146

საქართველოს მწარმოებელთა ასოციაცია

5063 401948540

აზერბაიჯანელ მეწარმეთა საქართველოს საზოგადოება

5064 424072470

საქართველოს, სამცხე-ჯავახეთის,ახალციხის რაიონის,სოფელ სხვილისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5065 404910726

სპორტული კლუბი სლალომი

5066 402159819

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი პანენკა

5067 205082818

საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეთა ასოციაცია

5068 237075883

გურიის აგრობიზნეს ასოციაცია "ABA Guria

5069 232387093

არარეგისტრირებული სათემო კავშირი ,,ზარიძეები"

5070 208192338

თბილისის №16 საბავშვო ბაგა-ბაღი

5071 406058064

ხვიჩა მაღლაფერიძის დახმარების ფონდი

5072 204565997

გეოლოგი

5073 437976175

პიპილეთი 2011

5074 420423982

მომენდე

5075 218082492

ქვემო კარალეთი

5076 421275881

ჩაკვეტაძეთა საგვარეულო კავშირი

5077 222725950

კავშირი "ვარხანი"

5078 404500839

საქველმოქმედო ფონდი ბიგ ლავ

5079

სათემო კავშირი ბოხვაური

5080 425059875

ვარციხის წმ. სამების სახელობის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის ფონდი

5081 426521061

საქართველოს პატრიოტ აზერბაიჯანელთა საზოგადოება

5082 400304050

მიზნების მიღწევის აკადემია

5083 212705759

ტრანსპორტში დასაქმებული კერძო მეწარმეების და პროფესიონალ მძღოლთა კავშირი

5084 232577841

"მრავალშვილიანების და გაჭივრებულ ოჯახთა დახმარების კაბშირი"

5085 402119952

აგროჰაბი

5086 405126563

კონსტრაქშენ ფორ ჩენჯ

5087 406073298

საქართველოს ვიტილიგოს ასოციაცია

5088 435433407

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. სერგიეთის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი სხივი

5089 412702589

აისაფ-ის პროგრამაში მონაწილეთა სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების ცენტრი

5090 404501892

სახალხო გაერთიანება „მზიური საქართველო"

5091 419997203

მომავლის აქტიური თაობა

5092 435433069

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ ვედიდკარის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5093 405049200

უფლის შეწევნით

5094 406159570

ახალგაზრდული ცენტრი-შენი მომავლისთვის

5095 400049559

ნათელი სამყარო

5096 433108978

ლაგოდეხის ხელოვნების ცენტრი

5097 445445144

ა(ა)იპ ქალაქ ბათუმის კარატეს კლუბი "ბათუმი"

5098 439419434

დემოკრატიის განვითრების და განათლების ხელშეწყობის სახლი-მთიები

5099 400111883

განათლების განვითარების ქართული ცენტრი

5100 424252392

საქართველოს, სამცხე-ჯავახეთის, ახალციხის რაიონის, ქალაქ ვალეს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5101 206123087

ქართულ-ამერიკული ახალგაზრდული ასოციაცია

5102 205072179

საქართველო-მსოფლიო-მილენიუმი

5103 206129385

საქართველოს ტეტექნიკოს-მოდელისტთა ფედერაცია

5104 434176651

დემოკრატიისა და ინტეგრაციის რესურსები

5105 400114103

ველოსიპედი

5106 424611539

ბახტრიონი XXI

5107 216365822

ავადმ. და ინვალ. არასრ..დაცვის კავშირი

5108 249271666

ფონდი კრისტალი

5109 209472104

საქ-ოს დიასახლისთა და ინვალიდთა კავშირი (ასოციაცია)

5110 404448120

ფონდი კანანელი

5111 412748077

დიმიტრი უზნაძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიისა და ექსპერტიზის
დამოუკიდებელი ბიურო

5112 233645856

სათემო კავშირი განთიადი

5113 206333957

2008წ ტერიტ. მთლიანობისათვის დაზარალებულთა და დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ფონდი
ძალა ერთობაშია

5114 220354239

ზუგდიდის ეკოლოგიური მაფალუ

5115 226151963

კავშირი "ბორჯომი"

5116 433107577

ლაგოდეხის ახალგაზრდული ცენტრი - ამბრელა

5117 406295520

მანუფაქტურა-შემოქმედებითი ინდუსტრიების პლატფორმა

5118 404892390

საქართველოს ფუდოკანის ფედერაცია

5119 437067031

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის გურიის რეგიონული ორგანიზაცია

5120 204429332

სამოქალაქო უფლებების დაცვის ასოციაცია

5121 405136552

კავკასიის რეგიონის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტი

5122 412702883

საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაცია

5123 404398852

ფონდი Finance Security&Safety

5124 400066735

დიმიტრი ცინცაძის სახელობის ფონდი

5125 428883087

საქართველოს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: განთიადი, ჯავახი, ტნუსი, კიზილ-ქილისა, აზ.
კაკლიანი დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5126 212719441

ვისწავლოთ ჯანმრთელობა

5127 405325857

განათლებისა და კვლევის საერთაშორისო აკადემია - ედუჰაბი

5128 404527320

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

5129 406082572

რამაზაშვილების საგვარეულო კავშირი

5130 442728176

სენაკის სათემო განათლების ცენტრი

5131 205284495

ბაგინეთი +

5132 218079335

შიდა ქართლის რეგიონალური ფუტსალისა და მინი ფეხბურთის კავშირი

5133 205181284

არასამთავრობო ანტიკორუფციული კავშირი - "საქართველო XXI"

5134 425058313

როხის განვითარების ფონდი

5135 415101507

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი

5136 242006388

კულტურის, სპორტის და განათლების განვითარების კავშირი ქართული სული

5137 205292262

საქართველოს მწვანე ავტოკლუბი

5138 200097581

"უშიშროების დაცვის სამსახური"

5139 425059900

მებაღეობის სასწავლო და სადემონსტრაციო ცენტრი

5140 441484323

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

5141 212811493

ტრანსსერვისი იმერეთი 2003

5142 404531084

ლომბარდთა ასოციაცია

5143 404433591

კამპუსი (campus)

5144 400096221

რეაბილიტაციისა და ჰუმანიტარული დახმარების ცენტრი საქართველო

5145 202304880

კავკასიის დემოკრატიული განვითარების მულტიეთნიკური ფონდი

5146 420423900

ღია გარემოსდაცვითი სამოქალაქო ინიციატივა

5147 405285597

მსოფლიო მართლმადიდებელ ხალხთა საერთაშორისო ასამბლეა

5148 405164682

სამოქალაქო ასამბლეის რეგიონული ცენტრი

5149 205186920

კავშირი - ავიაციის ეროვნული ფედერაცია - საქართველოს აეფ

5150 406063085

გეოისტორიის და გეოპოლიტიკის კვლევის კავკასიის საერთაშორისო ცენტრი

5151 245441801

"ადვოკატები საზღვრებს გარეშე"

5152 244560907

სათემო ორგანიზაცია თოლისკური

5153 202383508

საქართველოს ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციისა და აღორძინების კავშირი

5154 400002983

ასოციაცია მეაღნაგეთა ამხანაგობა გლდანი I

5155 220352972

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის იურისტთა ასოციაცია მართალი

5156 203851652

"გადაუდებელი ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი"კავშირი

5157 204569984

სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრი

5158 402097850

საქართველოს საბანკო ასოციაცია

5159 400072381

გოქაძეების საგვარეულო კავშირი

5160 416329182

ინტერნეტის კვლევითი ცენტრი

5161 422432148

საქართველო, აბაშის რაიონი, სოფელი ტყვირი, ნაესაკოვო, კოდორის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5162 405503245

სამართლისა და პოლიტიკის განვითარების ქართული ინსტიტუტი

5163 202214344

საქართველოს სათვისტომო საბერძნეთში

5164 433103713

ევროპის უნივერსიტეტის სპორტული კლუბი

5165 205003182

სასამართლო ექსპერტიზის არასამთოვრობო კვლევითი ცენტრი ალტ-ექსპერტი

5166 402088771

ქართულ ევროპული არტ საზოგადოება

5167 200270018

ქ. თბილისის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ცენტრის განვითარებისა და ხელშეწყობის კავშირი

5168 406073868

ალექსანდრე ხახიშვილის დახმარების ფონდი

5169 412724958

იმერეთის ხელოვნების საბჭო

5170 405043572

მონადირეთა და სპორტული სროლის მოყვარულთა კლუბი ჩუბინი

5171 405037507

აი-ჯენერეიშენი

5172 223362518

კავშირი ,,სამართლიანობა და კულტურა"

5173 405150562

უპოვარნი

5174 437063231

სპორტის განვითარების და სპორცმენთა უფლებების დამცველი საკორდინაციო საბჭო

5175 406298741

იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური მხარდაჭერის ფონდი-სოციალური პარტნიორობა

5176 441556095

ფონდი სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა

5177 400079080

საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი

5178 238758055

ასოციაცია "სპორტული საზოგადოება"

5179 431167186

კიოკუშინკაი კარატეს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

5180 420002437

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი ოქტომბერი-კახათის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5181 224631218

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახელოვნებო და
შემეცნებითი სკოლა

5182 204562810

საერთაშორისო ქართულ-ებრაული საქველმოქმედო ფონდი მომავლის იმედი

5183 404523066

ინდური კულტურის ცენტრი განგა

5184 204995522

ლიბერალიზმის ფონდი

5185 211386515

თბილისის 186-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

5186 204885124

საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაცია

5187 222443498

საქველმოქმედო კავშირი იმედი

5188 205007428

სამოქალაქო განვითარების ცენტრი ალტერნატივა

5189 202193492

სპორცმენ ბავშვთა ჯანმრთელობის ფონდი

5190 206338836

მუსიკოს-შემსრულებელთა ასოციაცია "საწმისი"

5191 415090840

თორსა-დღვაბის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

5192 404428142

ქალთა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია დიადემა

5193 224092470

მერ აპაგან - ჩვენი მომავალი

5194 225367000

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "მანდილოსანის" კაზრეთის ფილ.

5195 400040291

ასოციაცია საქართველოს ოლიმპიური მოძრაობის მუზეუმი

5196 416339803

ძიუ-დოს სპორტული კლუბი 'ხალიბი-2018'

5197 202188391

94-ე საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

5198 443121462

საქართველოს წალკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალკის N2-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5199 431170038

თელავის საკალათბურთო აკადემია

5200 233113724

წმინდა გიორგის სახელობის კაროუბნის ეკლესია

5201 425360218

სკოლისგარეშე სასპორტო–საგანმანათლებლო დაწესებულება–ბოლნისის ძიუდოს სკოლა

5202 237078256

ახალგაზრთა პედაგოგთა კავშირი

5203 204480409

კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა საზოგადოებრივი კავშირი "თეატრი ლაიფი"

5204 405011874

სამართალში და ფსიქო-სოციალურ აღზრდაში ცოდნის გაღრმავების ცენტრი

5205 204547516

საქართველოს საპატრიარქოს დასავლეთ ევროპის ეპარქიის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

5206 204424738

საქართველოს ტელე-ფსიქოკონსულტაციის ცენტრი

5207 242734323

საქართველოს განათლების მუშაკთა პროფ კავშირი

5208 220374388

სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი

5209 404943004

საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდი ქომაგი

5210 224073188

კავშირი "ტატანისი"

5211 400217859

ასოციაცია შენი მომავალი

5212 405247763

ქველმოქმედთა კლუბი

5213 203864835

"საქართველოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული და საქველმოქმედო"ასოციაცია

5214 404522281

საქართველოს ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი

5215 443854839

შიდა ქართლის სათემო ორგანიზაცია

5216 404387524

საქართველოში აზერბაიჯანული კულტურის განვითარების ცენტრი

5217 417887273

სახლი საზღვრების გარეშე

5218 230866346

ახალსოფელი

5219 204437341

საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა დაცვისა და გადარჩენის ფონდი

5220 405419658

სურამის ტურისტული განვითარების ცენტრი

5221 419985403

თანადგომა განვითარებისთვის

5222 222450121

აბაშის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

5223 205033462

შემოქმედი

5224 206284778

გოგონები ლიდერობენ მსოფლიოში

5225 404892434

ჯორჯია ფორ ფრენდს

5226 233728847

კავშირი გურიის დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტი

5227 429651815

ვანის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრი ნათელი მომავალი

5228 205286741

საქართველოს იოგას ეროვნული ფედერაცია

5229 404853994

საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი მოსწვლე-ახალგაზრდების კულტურის ცენტრი

5230 405045124

გურჯები

5231 209477387

ცხინვალის რეგიონის მასწავლებელთა და მშობელთა ასოციაცია

5232 206348674

აფხაზეთმცოდნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

5233 437070054

ანაკლია ივენთს

5234 416345075

ეროვნულ-ქრისტიანული ფონდი

5235 206262122

"საქართველოს სოციალური განვითარების კავშირი"

5236 400002019

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი

5237 412711150

ქუთაისის კარატეს კლუბი ჩემპიონები

5238 205192165

სახალხო ფონდი

5239 406346850

პროფესორ ნოდარ გრიგოლიას სახელობის მედიცინის განვითარების საერთაშორისო ფონდი - ცოდნა

5240 402146414

მდგრადი კავკასია

5241 205179199

საქართველოს მეცხოველეთა კავშირი

5242 431951827

საერთაშორისო განათლების, შესაძლებლობების განვითარებისა და ტესტირების ცენტრი

5243 233108035

სოფ. ლელიანი წმ. თეოდორეს სახ.ეკლესია

5244 429320674

არაგველები

5245 202232752

რეგისტრირებული კავშირი საზოგადოებრივი გაერთიანება დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი ჯანსაღი
ცხოვრების წესი

5246 400229793

კიკ-ბოქსინგის კლუბი ზურა

5247 412738863

განათლების სისტემაში დასაქმებულთა თავისუფალი გაერთიანება

5248 401977385

საქველმოქმედო ფონდი - დააპურე თუნდაც ერთი ბავშვი

5249 238751784

"ბუნების მეგობარი გლორია"

5250 405218027

აჭარაში მოწყვეტილ დედათა და მამათა სახელობის საეკლესიო კომპლექსის აღორძინების და
განვითარების ფონდი

5251 406124108

ჯენერეიშენ ოფ ჯასტიც

5252 406128578

ზაალ გრიგოლიას დახმარების ფონდი იმედი

5253 205132435

"ბაზიქ არტ"

5254 439419531

ინდო-ჯორჯიან რიფრიზენთათივ ქოუნსილ ჯორჯია

5255 248386330

აღმშენებლობა

5256 436683340

უფლის კარი

5257 404884728

ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია

5258 235445853

სათემო კავშირი მარტვილი

5259 200089484

"ადამიანის უფლებეთა დაცვის კავშირი"

5260 404900755

საქართველოში გეოინფორმაციული სისტემების განვითარების ფონდი

5261 221294828

სათემო ორგანიზაცია "მექვენა"

5262 212697456

ჯორჯ ბალანჩინის სახელობის კულტურის ცენტრი

5263 433649322

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

5264 202066833

ჩვენი მომავალი

5265 400127830

ძალოსნობის კლუბი-წყალტუბო

5266 216377196

მოძრაობა-ერთიანი ახალგაზრდობა

5267 404485366

კავშირი საქართველოს აიკიდო აიკიკაის ფედერაცია

5268 233645598

სათემო კავშირი საირაო

5269 406068320

არაბულების საგვარეულო კავშირი

5270 208218837

მცირე და საშუალო ბიზნესის კონფედერაცია

5271 200025784

წამალთა გვერდითი მოვლენების შესწავლის ეროვნული ცენტრი

5272 242576636

ცაგერის წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

5273 431175113

ქალთა ცენტრი კერა

5274 231255584

კავშირი - კახეთი XXI საუკუნე

5275 400017851

ბრაქითერაპიის ასოციაცია

5276 402042678

მხარდაჭერა განსაკუთრებული საჭიროებებისათვის

5277 400181691

ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

5278

პოლიტიკური კლუბი

5279 440392898

საქართველო და ინტეგრაცია

5280 204416667

სოც. დაუცველ ოჯახთა და დედათა და ბავშვთა საქველმოქმედო ასოციაცია ხსნა

5281 205296151

სამეცნიერო და კულტურული ინიციატივების ცენტრი

5282 202278739

პარტნიორობა ჯანდაცვის კვლევასა და განვითარებისათვის

5283 405203042

მსოფლიო პროექტების ორგანიზაცია

5284 405358198

განვითარებისა და ჩართულობის პლატფორმა

5285 435892250

შვანია ტელევიზია

5286 404867952

სრულიად საქართველოს თავად-აზნაურთა საკრებულო

5287 412681370

ქუთაისის სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა პროფესიული კავშირი (პროფკავშირი) 2012

5288 402186095

ახალი ტიფლისის ინსტიტუტი

5289 205144191

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსათვის

5290

რეგისტრირებული კავშირი პროგრესი

5291 402113477

სპორტული თაობა

5292 405112952

გლობალური შესაძლებლობები ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის

5293 420427014

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი

5294 202180497

საქართველოს დაავადებულ, ფიზიკურად და გონებრივად ნაკლოვან ბავშვთა მზრუნველობისა დ

5295 224071634

,,გზად დემოკრატიისაკენ"

5296 402110906

ინოვაციური შემოქმედების ცენტრი

5297 404384867

ძლიერი, ერთიანი თავისუფალი საქართველო

5298 204930003

მირქმის ეკლესიის აღმშენებლობის კავშირი

5299 204984071

"ბალბიანი"

5300 405447404

სფიჩ მედია

5301 400030355

საქველმოქმედო ფონდი პალადიუმი

5302 404981882

ხრიდოლის აკადემია-ჯანსაღი ახალგაზრდობა

5303 205243609

ჯორჯიაფესტი

5304 205270972

რუსეთის კვლევების საქართველოს ინსტიტუტი

5305 202221915

საქართველოს აგროეკოლოგიური საზოგადოება

5306 406151257

პლომბიარი

5307 416310673

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ქვემო ქართლის რეგიონის ქალთა საბჭო

5308 417898127

ახალგაზრდები საზოგადოების უფლებებისთვის

5309 243891446

კავშირი თვითმართველობის, კანონიერებისა და განვითარების ხაშურის ცრენტრი

5310 437067371

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის დაბა ლაითური და ნარუჯას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5311 245534872

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტუდენტური
კავშირი

5312 404519874

მაღალგანვითარებული თაობა

5313 404618516

ფონდი ბპნ ჯორჯია

5314 400024718

ჩემი ხელოვნების სახლი-2012

5315 404889402

თავისუფლების ცენტრი

5316 454407650

მოძრაობა პატრიოტები

5317 406207956

იდეა.ჯი

5318 221298968

შპს ვარციხე 2005-ის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი თანადგომა

5319 220361597

რეგისტრირებული კავშირი ასაბია

5320 438729057

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ლოღობის უბნის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5321 404640082

თბილისის წმინდა ლუკას სახელობის ეკლესია

5322 402199134

ბასტიონი

5323 233733822

ლანჩხუთის მორაგბეთა კლუბი ჩიბათი

5324 404572887

ებრაული ახალგაზრდული საგანმანათლებლო ასოციაცია

5325 222941529

სათემო კავშირი ბარაკონი

5326 204955101

"გონი ადამიანისათვის" (NUS AD HOMINEM)

5327 404940132

საქართველოს ახალგაზრდა სოციოლოგთა ასოციაცია

5328 204898539

საქართველოს ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

5329 204518263

კავშირი "მოძრაობა შერიგება"

5330 400335936

ფოლკლორული საქართველო

5331 405136918

საქართველო-ერაყის სავაჭრო სამრეწველო პალატა

5332 405371164

საქართველოს ფინტექ ასოციაცია

5333 415081440

ფონდი ანასტასია

5334 402050445

სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სააგენტო

5335 405471341

საქართველოს სასამართლოს გუშაგი

5336 402141277

ქართული კარატეს განვითარების ფონდი

5337 412674734

საქართველოს ადამიანთა და პატიმართა უფლებების დაცვის საზოგადოება

5338 232001829

ღვთისმშობლის სახელობის გოფაწმთის ეკლესია

5339 222941636

სათემო კავშირი გიკა

5340 404992692

მოხალისეები მოქმედებაში

5341 206102260

"საქართველოს მეზღვაურთა ასოციაცია"

5342 254406799

საზოგადოგადოებრივი ინიციატივების ფონდი

5343 439397699

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ საირხე, ჭორვილის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5344 431171901

საუთ ნესთ

5345 405143072

რეზო ჩხეიძე - მშვიდობის ელჩი

5346 204433586

კონსულტირებისა და კონფლიქტების დარეგულირების ცენტრი-პარტნიორები(საკონსულტაციო ცენტრიპარტნიორები)

5347 432539023

ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელობის სარეაბილიტაციო–გამაჯანსაღებელი ცენტრი სარკინეთი

5348 220340959

სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი მნათობი

5349 445473014

იალქანი

5350 206146758

ქართული ხელოვნების და ნაივური მხატვრობის განვითარების და პოპულარიზაციის ცენტრი "გალერეა
ვერნისაჟი"

5351 223102489

"სინათლე"

5352 236072655

მცხეთის სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია

5353 406026090

ხელოვან ბავშვთა ფონდი-ქართული გენი

5354 405522894

ჩიქოვანის ფონდი

5355 431433488

იმედით ვცოცხლობთ

5356 406161585

დემოკრატიის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ახალგაზრდული ასოციაცია

5357 404559553

კონცერტ არტ

5358 405419257

საქართველოს პროფესიონალური კრივის, კ-1 ის და მმა ასოციაცია

5359 200129084

საქართველოს ახალგაზრდა ინფორმატიკოსთა კავშირი "სსიკ"

5360 419999602

ინტეგრაციისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

5361

უმწეო ბავშვთა დამხმარე საქველმოქმედო ორგანიზაცია იმედი

5362 433104044

არქიმედეს ხანდაზმულთა პანსიონატი

5363 205287866

წყალბურთელთა გუნდი "თბილისი"

5364 205006517

ლადო მესხიშვილის სამედიცინო ასოციაცია

5365 204461901

თანადგომა

5366 417877747

შიდა ქართლის სათემო ფონდი მშვიდობისა და განვითარებისათვის

5367 406188129

საქართველოს,ქალაქ თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის, დიღმის მასივი 2-ის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

5368 404517297

საქართველოს ორგანული ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია

5369 405317633

ახალგაზრდული ინიციატივების სამოქალაქო ცენტრი

5370 205197749

კონსულტაციისა და თანამშრომლობის ცენტრი

5371 445542128

ფონდი ქალებისათვის

5372 205016775

კავკასიური და ქართული ნაგაზის აღორძინება და განვითარება

5373 216394792

საქართველოს გლობალ ტაეკვონ-დოს ფედერაცია

5374 200274121

უპატრონო მიცვალებულთა დასაფლავება მადლი

5375 200263623

სტუდენტები ადამიანის უფლებებისათვის

5376 220353089

ასოციაცია ჰუმანი

5377 445453660

საქართველოს ბმვ-ს კლუბი ბათუმი

5378 224072063

საქართველოს შრომის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის მუშაკთა პროფ. კავსირი

5379 222941093

სათემო კავშირი ზნაკვა

5380 405071425

ი.სუხიშვილის და ნ.რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის აკადემიური დასი ლა
სკალაში

5381 434160221

საქართველოს აზერბაიჯანელ ახალგაზრდების გაერთიანება - იმედი 2012

5382 405359035

დიასპორების ალიანსი საქართველოსთვის

5383 206143323

პროფილაქტიკური მედიცინის მუშაკების ხალხი სამსახურში

5384 400325162

ვან ენდარტი

5385 205217148

დევნილთა და მარჩენალდაკარგულთა დახმარების კავშირი

5386 248422229

საქველმოქმედო ფონდი მადლი-2005

5387 406295192

საქართველოს მოყვარულ ბადმინტონისტთა ასოციაცია

5388 405304736

ქალები მომავლისთვის

5389 400271255

საქართველოს მეცხოველეობის ასოციაცია

5390 206126510

ქალთა სათემო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია

5391 441484065

გლობალური თანადგომა

5392 220361659

მასქური

5393 212806374

ქუთაისის როტარაქტ კლუბი - მოძრაობა სიცოცხლისათვის

5394 203861516

ექსპარლამენტართა კავშირი

5395 206187080

ძალოვან სტრუქტურების თანამშრომელთა,ვეტერანთა და ომის მონაწ.უფლებების დაცვის
საერთ.კავშ."მიზანი 2005"

5396 400233243

ფრთა

5397 412691760

ახალგაზრდა ნოვატორები

5398 206347050

ეროვნული ფოლკლორისა და ქორეოგრაფიის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

5399 400080657

განათლების განვითარების და უფლებების დაცვის ასოციაცია

5400 404431655

ხელოვნება მშვიდობისათვის

5401 242733137

საქველმოქმედო ცენტრი ნ.კ.ზ

5402 405026537

პროექცია

5403 202066977

საქართველოს ჟურნალისტური ქარტია

5404 426529161

სათემო კავშირი ახალი კრწანისი

5405 431172946

საერთაშორისო კავშირი საქართველოს ინტელექტუალ მუსლიმთა გაერთიანება

5406 405028759

სამართალი ხალხისათვის

5407 446958445

ბავშვთა დახმარების ფონდი

5408 404422095

ფონდი წინაპართა ხსოვნა

5409 422934294

ლიხეთი 2011

5410 436683108

მეცხოველეთა კავშირი-სამება

5411 404532207

სასკოლო განათლების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის ცენტრი

5412 420424641

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი თავისუფლების ჩიხის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5413 243572200

სათემო კავშირი "მოლითი"

5414 405144286

რეგიონის მოსახლეობის განათლების და დახმარების ცენტრი

5415 412708510

იმერეთის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი

5416 400061106

ადგილი ახალგაზრდებისთვის

5417 404613762

თავისუფალ, თანასწორთა ვირტუალური კლუბი

5418 415108341

საპატიო ფოთელთა (მოქალაქეთა) ასოციაცია

5419 205007473

"ქართული დარბაზი"

5420 202458820

დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი

5421 406050062

საქველმოქმედო ფონდი დავეხმაროთ ქეთევან ჯოხარიძეს

5422 204414963

"ინვალიდთა და მზრუველობამოკლებულ პირთა საერთაშორისო კავშირი"

5423 204429341

ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

5424 429323396

საქართველოს, მაღაროსკარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5425 227745045

სათემო კავშირი "ველისციხე 1500"

5426 205019727

საქველმოქმედო ფონდი იავნანა

5427 222729279

ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

5428 206339531

ახალგაზრდა ლიდერთა ინიციატივა

5429 400203819

საქართველო-ირლანდიის კულტურული ურთიერთობების ცენტრი

5430 204473925

"ახალგაზრდა ხელოვანთა კავშირი (ასოციაცია) პი არ ტი"

5431 208144417

ქ. თბილისის მერიის ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლა

5432 406095185

ასოციაცია დიქე

5433 401983555

ფონდი მედინვესტი

5434 204981537

"კავკასიის ეკოლოგიური მონიტორინგის ასოციაცია"

5435 400216770

თამაზ ბიბილურის საერთაშორისო ფონდი ახალი თბილისი

5436 226571643

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი

5437 405308849

საქართველოს თმის აღდგენის საზოგადოება

5438 400294043

სამოქალაქო განვითარებისა და ინოვაციათა ცენტრი

5439 436048180

სპორტის განვითარების ცენტრი - ზარია

5440 441995263

საქართველოს, ჩოხატაურის რაიონის ჯვარცხმის თემისა და სოფელ გორაბერეჟოულის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

5441 405008539

საპრეზიდენტო კანდიდატის თამაზ თავაძის საარჩევნო ფონდი

5442 204886908

საქველმოქმედო ფონდი "ვაშენოთ ტაძრები"

5443 242731264

ხუფინა

5444 204956627

ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

5445 205254927

ელიავას ფონდი - საქართველოში ბაქტერიოფაგიის განვითარების ასოციაცია

5446 202171942

საქართველოს ალერგოლოგთა, იმუნოლოგთა და იმუნორეაბილიტოლოგთა სამეცნიერო ასოციაცია

5447 406180430

ფოლკლორული ანსამბლი კვირია

5448 204956903

ასოციაცია ანიკა

5449 202452032

აჩუქე იმედი

5450 424253113

საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის, ახალციხის რაიონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5451 405051250

ისტორიული მეხსიერება

5452 432385741

თიანეთის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

5453 405321566

უსაფრთხოების და საგამოძიებო აკადემია

5454 401984297

ახალგაზრდა უფლებადამცავთა ასოციაცია სამართლიანობა და სამართალი

5455 405117975

ევროპული განათლებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი

5456 216390206

ქვ. ქართლის სამხარეო რაგბის კავშირი

5457 405014844

რეგიონული განვითარების და თანამშრომლობის ინსტიტუტი

5458 439864611

მოძრაობა ცისკარა

5459 445593117

საქართველოს მშენებელთა ასოციაცია

5460 400274118

თორმეტიანელები - ღირსეული საქართველოსთვის

5461 406124812

მომავლის გზა 1

5462 406107868

სამოქალაქო სექტორი

5463 405113443

გამომგონებელთა აკადემია

5464 436048297

სინაპსის აკადემია

5465 437067424

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის ცხემლისხიდის თემის: სოფელი შემოქმედი, დვაბზუ, ბოხვაურის
დემოკრატიული მართვის განვითრების ფონდი

5466 202357289

"ქართულ-ბრიტანულ ურთიერთობათა საერთაშორისო ასოციაცია"

5467 416321527

საქართველოში სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა უფლებების დაცვის კომიტეტი

5468 445393690

აჭარის ველოსპორტის ფედერაცია

5469 405486683

გააერთიანე საქართველო

5470 402035926

საერთაშორისო ფონდი ლურჯი ფრინველი

5471 212825308

იმერეთის საკრებულოთა ასოციაცია

5472 400172013

ნიუტონი

5473 405443373

მშობლები

5474 406319817

საქართველოს რესპუბლიკის ოფიცერთა კორპუსი

5475 229725205

"ვანის საკრებულობათა ასოციაცია"

5476 405447985

თამაზ ბექაიას სახელობის ფონდი

5477 234069370

ქვემო სვანეთის მოქალაქეთა საზოგადოებრივი ასოციაცია თეთნულდი

5478 405249878

ირაკლი აბაშიძის სახელობის ფონდი

5479 426522863

უღური

5480 419623125

ფირმედუ

5481 235445979

თამაკონი XXI

5482 231283278

თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

5483 439862061

სენაკის №2 საგანგებო დანიშნულების ბატალიონის ვეტერანთა რეგიონალური კავშირი

5484 439394326

ხელოვნების ხელშეწყობის და ესთეტიკური განვითარების ფონდი ,,ელისაბედი''

5485 211367796

ცენტრი - მაღლივი კაშხლების გეოდინამიკური რისკი

5486

შავნაბადა

5487 416310067

კორუფციასა და უსამართლობასთან ბრძოლის საერთაშორისო ორგანიზაცია

5488 417877532

დავეხმაროთ ზუკას

5489 438109468

საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

5490 204966368

შპს „ოქროს საწმისი“-ს, შპს „დავით და კონსტანტინე“-ს „ქართული ბიზნესის აღორძინების ფონდი„-ს
თბილისში მცხოვრებ მეანაბრეთა რეგისტრირებული კავშირი

5491 244973230

ხონის ისტორიული მუზეუმი

5492 226151856

სოფელ საკირის სათემო ორგანიზაცია ინიციატორი

5493 212833246

სკოლამდელი და დაწყებითი კლასის მასწავლებელთა ასოციაცია

5494 443862697

იდეებისა და გადაწყვეტილებების ლაბორატორია

5495 204972468

"ერთიანი საქართველო"

5496 427738166

კარდენახის ღვინო

5497 418468152

ჭკვიანი მომავალი

5498 238771058

ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი თაობა

5499 200274229

ექიმთა კლუბი

5500 404538425

სიკეთე მომავლისათვის

5501 241565515

საქართველოს პენსიონერთა და ვეტერანთა ყვარლის პროფესიული კავშირი

5502 412746060

კომბინირებული გენერაციის ენერგეტიკული სისტემების საერთაშორისო აკადემია

5503 228928738

დმანისის საგანმანათლებლო ცენტრი

5504 400296700

მყიფე X სინდრომი საქართველო

5505 405393202

საპატიო კონსულთა ასოციაცია

5506 402160825

ჩვენ მომავლისათვის

5507 428881524

დმანისის სათნოების სახლი

5508 416352002

სამოქალაქო აქტივობისა და რეგიონული განვითარების ცენტრი

5509 404866613

ამაღლება 2010

5510 242263019

სათემო კავშირი ლესიჭინე-იმედი

5511

კოდორი

5512 220350732

ბეჟამი ღალი

5513 431165623

პოლონური წარმოშობის ქართველთა კავშირი

5514 206345016

რწმენა +

5515 224069326

გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელმშემწყობი კავშირი ,,აწყური"

5516 211355736

ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია

5517 416301898

International Council for Youth and Students

5518 405189095

ასოციაცია რეფორმა ფსიქიატრიაში

5519 400207174

საქართველოს ოლიმპიური ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაცია

5520 434161480

იმამ ალი-ს სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

5521 405311568

ვეტერანთა დახმარების ფონდი

5522 205008579

"სულიერი ჰარმონია"

5523 402148546

ჰუმანიტარული კვლევების ცენტრი

5524 238137645

"გარეჯელი"

5525 251720721

კავშირი "მოლოდინი"

5526 230067511

სათემო კავშირი იმედი

5527 205252420

თავის ტკივილის საქართველოს საზოგადოება

5528 432387400

ახალგაზრდული ფონდი სიკეთე გადამდებია

5529 242574647

ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

5530 224072303

გრიგოლ ხანძთელის საზოგადოება

5531 428881169

დმანისის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

5532 400022051

ახალგაზრდა პედაგოგთა ცენტრი

5533 206146874

სოციალური და ეკონომიკური რეფორმებისა და განვითარების ცენტრი

5534 426522685

სოფლად სიღარიბის დაძლევის ასოციაცია

5535 405180352

ფონდი ნეოფარმი

5536 445548890

ნიკალა2019

5537 405166733

საქართველოს ქალაქ თბილისის საბურთალოს რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5538 232579304

ფალავანი

5539 200269976

დემოკრატიის განვითარები საერთაშორისო ინსტიტუტი

5540 244560006

ხობის ახალგაზრდული სახლი

5541 203869000

"თავდაცვისა და უშიშროების ანალიტიკური კვლევის ჯგუფი"კავშირი

5542 416351165

რუსთავის ველომოყვარულთა ასოციაცია რუსთავ ველო

5543 211380094

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაცია

5544 405367311

განათლების დამოუკიდებელ კონსულტანტთა კოლეგია

5545 416344851

ოჯახების ფედერაცია მსოფლიო მშვიდობისა და ერთანობისთვის

5546 215109745

ქალაქ ფოთის ახალგაზრდული ალიანსი

5547

ნახარებაო

5548 405216877

კავკასიური ოჯახი

5549 412755166

იმერული ბოსტნეულის მწარმოებელთა კლასტერი

5550 433104142

შესაძლებლობების სივრცე

5551 245433160

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კარატე-დოს ფედერაცია

5552 204891563

საერთაშორისო კულტურული ინიციატივების ასოციაცია

5553 227722827

კადასტრისა და საჯარო რეესტრის დანერგვის ასოციაცია ,,dxf "

5554 445491655

ქალთა საერთაშორისო სანაოსნო და სავაჭრო ასოციაცია-საქართველო

5555 237079969

ჟურნალისტთა და სხვა პროფესიების წარმომადგენელთა კავშირი კაპილონი

5556 424066325

ახალგაზრდა პატრიოტები

5557 404380889

პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისათვის- პსკ

5558 417879040

საქართველოს ეროვნული გვარდიისა და შეიარაღებული ძალების ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა
კავშირის შიდა ქართლის რეგიონალური ორგანიზაცია

5559 405482339

საქართველოს ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაცია

5560 405153550

ადილეი

5561 205035610

"გარემოს, ხარისხის, ტექნიკური უსაფრთხოებისა და შრომითი პროცესების მართვის ნაციონ. პალატა
"არბიტრი"

5562 404474653

ექსპერტთა კავშირი 'მდგრადი ენერგია და გარემო'

5563 417880109

ევროპის მოქალაქე

5564 212274643

საქ.ვაჭრობის და სამომსახურეო კოოპერაციის მუშაკთა დამოუკ. პროფესიული კავშირი

5565 404584142

პი არისა და ციფრული მარკეტინგის ასოციაცია

5566 404901905

საზოგადოებრივი მოძრაობა თაობათა კავშირი

5567 202066325

ნავთობპროდუქტების რეალიზატორთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია ნავკო

5568 404500474

არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალწარმოების მონიტორინგის ცენტრი

5569 406206145

განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტი

5570 404493115

ქართული წიგნის ინსტიტუტი

5571 406214911

სახალხო დიპლომატიის აკადემია

5572 406281580

ხატმწერთა კავშირი

5573 405168385

ვარშან სინემა

5574 423355675

საქართველოს სომხური საგანმანათლებლო და კულტურული საზოგადოება

5575 429322182

დუშეთის ახალგაზრდა მთიელ ქალთა ორგანიზაცია

5576 230069074

სათემო კავშირი ზედა საქარა

5577 405077615

ჭიათურის აღორძინების ფონდი

5578 204422179

გიურჯისტან-ახალგაზრდული ასოციაცია

5579 404971072

სამოქალაქო ჩართულობის ინსტიტუტი

5580 424617374

ჩვენ ვზრუნავთ

5581 235145981

ნახუნაოს განვითარების კავშირი

5582 229314827

შატილის ფეხონი

5583 209475290

ქ. თბილისის მსუბუქი მრეწველობის ტექნიკუმის პროფკომიტეტი

5584 406172939

ანტიკორუფციული პოლიტიკის ინსტიტუტი

5585 405312255

ევროინტეგრაციის ცენტრი

5586 203843939

დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსი - AIJI

5587 204430669

საქართველო-რუსეთის მეგობრობის კავშირი

5588 206127635

შპს "საქართველოს რკინიგზის" სალიანდაგო-სამანქანო სადგური #1-ის პროფკომი

5589 426525094

მარტყოფის ძიუდოს კლუბი ამირანი

5590 431175694

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ აკურას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5591 406320173

პრინც დადიანების ფონდი

5592 204905736

სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია

5593 202188257

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #23-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

5594 405035037

თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი

5595 405257001

კულტურა საზღვრების გარეშე - საერთაშორისო კონტაქტები კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროში

5596 402113299

კაიმაკამ

5597 222940441

საფეხბურთო კლუბი რაჭა

5598 405384542

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო - ანალიტიკური ცენტრი

5599 431438492

ეი პი ემ ჯორჯია

5600 427718874

მრავალჟამიერი-1

5601 202201599

საქართველოს ექიმთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი სოლიდარობა

5602 405126590

პროგრესული ხედვა საქართველოსთვის

5603 245433696

აჭარის ა.რ. სამხედრო მონადირეთა ასოციაცია

5604 220362159

რეგისტრირებული სათემო კავშირი კოლხეთი-2004

5605 416325104

ეთნიკური კულტურის საზოგადოება

5606 406088102

არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლება-მოვალეობა და ეთიკა

5607 404480218

ედუქეიშენ რისერჩ ინტერნეიშენალი

5608 421268032

ჯანელიძეების გვარის კავშირი

5609 402046932

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი მეთოფეები

5610 202212186

საქართველოს ახალგაზრდული მოძრაობა ადამიანის უფლებებისათვის

5611 404905741

საქართველო-ერაყის სავაჭრო პალატა

5612 203866717

"საქართველოს მრავალშვილიან დედათა და ბავშვთა დაცვის დამოუკიდ. ასოც."

5613 406150784

სიცრუის დეტექტორი

5614 241566738

ხიდი

5615 234243066

ააიპ "საქართველოს ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა ასოციაცია ამალი"

5616 439866076

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკი კოლხეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5617 204920522

ასოციაცია მეოხი

5618 242262840

მარგალი

5619 202248175

ასოციაცია აგორა

5620 406117349

დუალური პროფესიული განათლების და ზრდასრულთა უწყვეტი განათლების ცენტრი

5621 205277449

საქართველოს ბიზნესის ხელშეწყობის და განვითარების ცენტრი

5622 242262868

საერთაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია ნაპერწკალი XXI

5623 438733523

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი არგო

5624 215607430

სათემო კავშირი "ქვაციხე"

5625 448056861

სამოქალაქო ჩართულობის პლატფორმა

5626 423098739

სპორტული კლუბი ჩუბინები

5627 205285822

საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების ფორუმი

5628 405027199

ფონდი - ცხოვრების გზა

5629 206253882

საქართველო ჩვენი სახლია

5630 420435201

მომავალი მე ვარ

5631 400283876

ბუნების კონსერვაცია საქართველო

5632 441485082

საქართველოს ყაზბეგის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5633 444959207

ტაეკვონდოს იმერეთის რეგიონული ფედერეცია

5634 404891284

ინტეგრაციის ცენტრი

5635 202222353

ქალთა უფლებების დაცვის კავშირი "ტალღა"

5636 245584194

მწერალთა და პროფესიონალ მთარგმნელთა ლიგა

5637 445466380

დამოუკიდებელი მრეწველთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მუსიად გეორგია

5638 205279018

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შემოქმედთა ფონდი

5639 404394446

კარდინალ პიო ლაგის ფონდი

5640 424254041

მეგობრობა და ერთობა

5641 217890192

კოლეჯი განთიადი

5642 422432200

საქართველოს აბაშის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5643 405105577

ქართველთა დედაენის საერთაშორისო ფონდი

5644 417887326

საკვირაო სკოლა

5645 406194862

მშვიდობიანი მომავლისთვის

5646 202459669

ქართველი ერის ხმა

5647 404613012

ბელ ვი

5648 405243357

რაგბის კლუბი ავჭალა

5649 204559183

სოლიდარობა საქართველოსათვის

5650 200083104

საქართველოს დამოუკიდებელ ექსპერტთა ასოციაცია

5651 404876461

ხელოვნება ხელოვნებისთვის

5652 206102634

"PSG ინტენეშნლ ლტდ-ს მუდმივი წარმომადგენლობა"

5653 231288709

მორაგბეთა კავშირი "თელაველები"

5654 220342092

რეგისტრირებული კავშირი ასოციაცია მერცხალი

5655 402127523

ადამიანით ვაჭრობისა და ექსპლუატაციის წინააღმდეგ ცნობიერების ამაღლების საზოგადოებრივი
კავშირი

5656 404503006

დაჩის ყველაფერი კარგად ექნება

5657 406121637

საქველმოქმედო ფონდი ჯანმრთელი ბავშვი

5658 400092216

სოფოს დახმარების ფონდი

5659 418468928

რაზმითი

5660 204574718

საერთაშორისო საზოგადოება კავკასიური მოზაიკა

5661 404485669

თბილისის მრევლის უბნის მენელსაცხებლე დედათა სახელობის დედათა მონასტრის მშენებლობის
ფონდი

5662 405099995

სტარტაპ ნესტ

5663 204892633

საქ სამკურნალო-სამეც ფიტოთერაპიული საქველმოქმედო ასოციაცია "მოქცევა"

5664 405214030

ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიკოს ანდრია აფაქიძის სახელობის არქეოლოგიის ინსტიტუტი

5665 412707389

სოლიდარობა სიკეთისათვის

5666 405031772

ირაკლი ანდრიაძის სახელობის ფონდი ქართული საქმე

5667 245621493

ა(ა)იპ-"აჭარის ჰოკეის ფედერაცია"

5668

სამელიორაციო მომსახურების ასოციაცია მზიური

5669 245557339

კავშირი სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ცენტრი

5670 400015425

გულბანთა საგვარეულო კავშირი

5671 201947616

საქ.მარჩენალ დაკარგულთა (ქვრივთა) კავშირი იმედი

5672 220348201

სათემო ორგანიზაცია მაკო-2001

5673 204873280

კავშირი სოციალური ადაპტაციის ცენტრი ოაზისი

5674 405310060

კურსუს

5675 400260891

ნეო-ნოარი

5676 204455730

ნელქანისი

5677 217893377

არასამთავრობო ორგანიზაცია "თავისუფლება"

5678 202193562

საქართველოს ჰერნიოლოგთა ასოციაცია

5679 205143968

"კომუნიკატორი"

5680 204904158

ქ. თბილისის მერიის ჰ.გონაშვილის სახელობის N29 ხელოვნების სკოლა

5681 404508966

ნიჭიერი ახალგაზრდების ინტერესთა დამცველი და მხარდამჭერი საერთაშორისო ასოციაცია

5682 423099881

ჯიტაოჰან სილკ როუდ კარავანსარაი

5683 405170577

საქართველოს ქალაქ თბილისის სააკაძის, გოთუას, გაგარინის ქუჩები დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5684 205118754

მუშათა კულტურულ-საგანმანათლებლო გაერთიანება

5685 406052220

ქართული საქმე

5686 448415402

იახტკლუბი ნეპტუნი

5687 445594045

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პლატფორმა

5688 233115054

ლაგოდეხის ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი საინფორმაციო ცენტრი

5689 204986694

"თარგამოსი"

5690 420007263

ასოციაცია კავკასნათი

5691 204413107

ვეტერან მოხალისე მეომართა კავშირი

5692 405429004

გარემო და ენერგია - წამყვანი ჯგუფი

5693 405064068

გაუს ახალგაზრდა დიპლომატთა ასოციაცია

5694 405247059

ქალთა მუზეუმი

5695 439863042

ყოფილ პატიმართა დახმარების ცენტრი

5696 405066627

ქ. თბილისის საგუნდო სამუსიკო სკოლა

5697 420002320

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდის სოფელი ნარაზენის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5698 404930624

სპორტი ჯანმრთელი მომავლისათვის

5699 402096717

პოტერია

5700 400300223

საქართველოს თესლის მწარმოებლების და სანერგე მეურნეობების ასოციაცია

5701 405109984

ეკონომიკური კვლევების საერთაშორისო ქსელი

5702 435892651

დაბა მესტიის ძირძველი გვარების თემთა საბჭო

5703 404388159

ამბროლაურის რაიონის, ველევის წმიდა სამების ტაძრის აღდგენის (მშენებლობის) და სოფელ ველევის
განვითარების ფონდი

5704 243898797

ააიპ მშრომელთა უფლებების დაცვის კავშირი

5705 226161685

საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი კავშირი "მეგზური"

5706 242000749

ასოციაცია ინტელექტი

5707 442569551

კომუნალური მომსახურება

5708 405327070

საქართველოს ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია

5709 234242673

ფარა

5710 404879057

ასოციაცია-ვეტერანები ვეტერანთათვის

5711 204430749

იუნესკო-საქართველო

5712 401989390

დაცვის თანამშრომელთა საერთაშორისო გაერთიანება

5713 400233617

დმანისის გადარჩენის ფონდი 2018

5714 204480052

საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრი გარემო და ჯანმრთელობა

5715 204981831

"ექიმთა და სოც. მუშაკთა არასამთავრობო ასოციაცია"

5716 412725591

შეიარაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფი

5717 445475600

აჭარის ა.რ. ნოკდაუნ-ფულკონტაქტ კარატესა და ხელჩართული ორთაბრძოლების ფედერაცია

5718 226159769

კავშირი "ახალისი"

5719 402003906

თომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრი

5720 229726455

ერთობა

5721 405280495

არტ კვადრატი

5722 204954353

საინფორმაციო-შემოქმედებითი კავშირი "ზღვარი"

5723 404544187

სოციალური მონიტორინგის ცენტრი

5724 405425348

თანასწორობა ახლა რფ

5725 443866265

უკანასკნელი იმედი

5726 406323429

სულით, გულით და სიყვარულით

5727 402060265

საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაცია

5728 405223994

საქართველოს კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია

5729 404959577

ფონდი ქალთა საკრებულო თბილისელი

5730 404587416

საქართველოს რასსელ-სილვერ სინდრომისა და სხვა იშვიათი დაავადებების ასოციაცია

5731 205235324

საქართველოს მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია

5732 400248932

საკალათბურთო კლუბი მართვე

5733 432540538

მომავლის კასპი

5734 204445065

საქართველოს სკვოშის ფედერაცია

5735 404903048

თავხელიძეთა საგვარეულო კავშირი

5736 404591349

კავკასიური კულტურის კვლევის ცენტრი

5737 202300401

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის კონსულტანტთა ასოციაცია

5738 412688505

იმპულსი 91

5739 204997021

საქრთველოს გამომცემელთა და მაუწყებელთა ასოციაცია - თავისუფალი პრესა"

5740 426114064

ახალგაზრდები ახალგაზრებისთვის

5741 405383605

ნიჩბოსნობის კლუბი ლაილა

5742 404486953

ერედვის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო

5743 204442987

მეცნიერებისა და კულტურის განვითარების ასოციაცი

5744 405245373

ბარათაშვილთა საგვარეულო საქველმოქმედო ფონდი

5745 404380558

ელენე

5746 200081133

საერთაშორისო ფონდი "ნორმა ჰასინჯერი საქართველოსათვის"

5747 204885053

ფსიქომეტრული და საკონსულტაციო ასოციაცია

5748 224087538

არასემეწარმეო იურიდიული პირი "სამცხე-ჯავახეთის ახალგაზრდული კლუბი"

5749 235446059

ადიერტი

5750 405021836

ახალი თაობა-კრეატივი

5751 219998313

საქართველოს მომხ. უფლებების დაცვის საზოგადოების სამეგრელოს ბიურო

5752 404924846

კრეატიული განათლების სტუდია

5753 404406095

სოლიდარობა ეროვნული ინტერესებისათვის

5754 400178598

წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ტაძარი

5755 224623487

კახეთის რეგიონის ბერძნული ეროვნების მცხოვრებთა კავშირი ელადა

5756 419984690

ინტელექტუალთა ჯგუფი - 2011

5757 405380751

დიფ ლერნინგ აკადემი

5758 215084977

ქ.ფოთის მეწარმეთა, ბიზნესმენთა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის კავშირი

5759 206116451

საქართველოს ეროვნებათა ახალგაზრდობა

5760 205184842

კავშირი "ქალი და გარემო"

5761 226574962

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

5762 225380913

დედათა და ბავშვთა დაცვის დამოუკიდებელი ასოციაცია

5763 204518691

ფონდი "სოფლის მეურნეობის განვითარების ჯგუფი"

5764 405302596

ფიგურული ციგურაობის მსაჯთა ფედერაცია

5765 400182431

საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევართა ასოციაცია

5766 405126082

საქართველო-ჩინეთის ბიზნეს თანამშრომლობის საბჭო

5767 405275090

ტიბეტური ბუდიზმი-ნალანდას ტრადიციები

5768 236051641

მცხეთის რაიონის კულტურის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

5769 239868979

საადვოკატო ბიურო

5770 400145516

საქართველოს მუაიტაის ფედერაცია

5771 406104139

საქართველოს ფეხბურთელთა ასოციაცია

5772 211351598

თბილისის №117 საბავშვო ბაგა-ბაღი

5773 412690360

ბოჭორიშვილების გვარის კავშირი

5774 204385922

საქართველოს სახანძრო საზოგადოების კავშირი

5775 212919430

ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი

5776 205051557

ადამიანის დამცველთა ასოციაცია

5777 431172615

საქველმოქმედო საქმიანობისა და განვითარების ფონდი თელავი ჩემი ქალაქია

5778 205018620

"თბილისელი-XXI"

5779 404912644

საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაცია

5780 400318802

ფატი ცინცაძის დღის ცენტრი ბინო

5781 412702473

პროაქტიური ახალგაზრდების ასოციაცია

5782 219994834

ავღანეთის ვეტერანთა კავშირის რეგიონალური ორგანიზაცია

5783 405114326

ნეოგენი 2015

5784 400169438

ახალგაზრდა მეცნიერები

5785 205243262

საერთაშორისო ინფორმაციული განვითარების ეროვნული ასოციაცია

5786 416348385

გარემოსდაცვითი ინიციატივის ცენტრი-საქართველო

5787 406059919

ტვილდიანთა საგვარეულო კავშირი

5788 202455681

პედიატრთა აკადემია

5789 253072133

დალის კოდორის ხეობის შეზღუდული უნარის მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთა
რეაბილიტაციის კავშირი თანადგომა

5790 205261303

ახალი მედია ინიციატივა

5791 205291771

ჩემი ადვოკატი

5792 223102130
5793 404860824

სოფლის მეურ. განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია "ასპინძა"
სოციალურად დაუცველ და ობოლ ბავშვებზე, მრავალშვილიან დედებზე, ინვალიდებზე, ომის
ვეტერანებზე, საზოგადო მოღვაწეებსა და მათ ოჯახებზე მზრუნველთა საზოგადოება შეიყვარე მოყვასი
შენი

5794 406157634

საქართველოს კულტურის და ხელოვნების განვითარების ფონდი

5795 232579340

აკ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ხოვლის საშუალო სკოლა აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

5796 202172157

ხელოვან პედაგოგთა კავშირი

5797 203835010

მიშიკო ქორიძის სახელობის ფონდი ხულიგანა

5798 445544536

საზღვაო ფერმერთა ასოციაცია

5799 404540172

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ჰოკეის ეროვნული ლიგა

5800 404507468

ფონდი-მომავლის პერსპექტივა

5801 401977759

ინიციატივა სამოქალაქო განვითარებისთვის

5802 412763996

სისხლის ცენტრი

5803 445404955

ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა

5804 434065708

ლენტეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი

5805 405043929

მსოფლიო კულტურათა და კულტურათა ურთიერთობის კვლევის საზოგადოებრივი ინსტიტუტი

5806 204557826

თავისუფალი ჟურნალისტი

5807 226529815

გარდაბნის რაიონის ენერგეტიკოსთა კავშირი

5808 401984215

მომავალი თაობის ინიციატივა

5809

ზუგდიდის რაიონის საკრებულოთა ასოციაცია

5810 204527967

სვანეთის აღორძინებისა და განვითარების ასოციაცია ლატალი

5811 404863359

რეფლექსოლოგიის ასოციაცია საქართველოში

5812 400028705

ნინი სხირტლაძის დახმარების ფონდი

5813 405265920

ანტიპროპაგანდა.ჯი - საინფორმაციო ომისგან თავდაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია

5814 200116285

"კავკასიაში სოც.პრობლემების დაძლევისა და ადამიანის უფლ.დაცვისათვის"

5815 205284360

ბავშვთა კეთილდღეობის ფონდი

5816 224091097

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

5817

რეგისტრირებული სათემო კავშირი (ასოციაცია) ალიონი XXI

5818 420431740

საქართველოს მოცვის მწარმოებელთა ასოციაცი

5819 242002943

სათემო კავშირი თანადგომა

5820 405227650

ფსიქო-სოციალური დაცვა, უსაფრთხოება და ინტეგრაცია

5821 231248487

უმუშევართა და მცირე მეწარმეთა დახმარების კავშირი

5822 417875703

გორის სათემო განვითარების კავშირი

5823 405116155

საერთაშორისო ურთიერთობების ფონდი

5824 406061194

მსხვილიძეთა საგვარეულო კავშირი

5825 405389609

ქეა კავკასია

5826 404483171

ქველმოქმედების გზა

5827 405092000

უმაღლესი იოგას აშრამი

5828 416305322

რუსთავის ტრანსპორტის ეროვნული გაერთიანება

5829 412732459

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის განვითარების ფონდი

5830 426523577

საქართველოს სასოფლო დარბაზი

5831 405406298

ერთობა და თანადგომა

5832 204973706

"ჩვენი კავშირი" "Our Union"

5833 405415475

საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების გალერიების ასოციაცია

5834 245429148

პროფკავშირების ეროვნული საპორტსაზოგადოება შევარდენის აჭარის რესპ.საბჭო

5835 400019421

იძულებით გადაადგილებულ პირთა,დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა

5836 404955697

თბილისის უძლიერეს მამაკაცთა ფედერაცია

5837 212707089

მესაკუთრეთა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რეგისტრირებული კავშირი "სოკ-რწმენა"

5838 248056687

ხულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორჯომის საბავშვო ბაღი

5839 404879896

ჰარმონიული გლობალიზაციისა და მართვის ინსტიტუტი

5840 406137577

რელიგიურ, ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობათა მხარდაჭერის კავშირი

5841 404471399

სამოქალაქო ალტერნატივა

5842 205031650

მოყვასი

5843 434161462

საქართველოს ტოპ რეისინგის ფედერაცია

5844 204510591

საქართველოს აზერბაიჯანელთა კავშირი-სამოქალაქო ქმედება

5845 445624094

თეთრი ფარდა

5846 245436513

ბათუმის ებრაელთა საქველმოქმედო ფონდი ხესედი „ცვი"

5847 242000044

იურისტთა კავშირი

5848 400303159

შენი საქართველო

5849 204459326

ოქროს თასი არარეგისტრირებული კავშირი

5850 405217331

საქართველოს ახალგაზრდა ოფთალმოლოგთა საზოგადოება

5851 222437370

საქართველოს საჯარო მომსახურეობა მუშაკთა პროფკავშირი

5852 430798381

საზოგადოების ინფორმაციული განვითარების ცენტრი

5853 420435210

ასოციაცია "გი გი თი"

5854 205248392

საქველმოქმედო ფონდი ერთგულება

5855 423351232

ნორ აკუნქ

5856 202356985

დემოკრატ იურისტთა ასოციაცია

5857 454407749

ლუკა კურტანიძის საქველმოქმედო ფონდი

5858 405483800

საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივა

5859 405076769

საქველმოქმედო ფონდი პირველი

5860 204915663

საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაცია

5861 416348278

სამოქალაქო საზოგადოებისთვის

5862 204521909

კავშირი სკა

5863 406191730

ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრი

5864 446754502

ქველმოქმედება 2012

5865 240907480

კავშირი ასოციაცია ,,გერმისი"

5866 204562124

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი

5867 202195748

2002 წლის 25 აპრილს ქ. თბილისში მომხდარი მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო სპეციალური
ფონდი

5868 446957151

საქველომოქმედო ფონდი ვიზრუნოთ ერთმანეთზე

5869 439865996

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკი სოფელ ფოცხო უშაფათის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5870 415107770

ინოვაციური ტექნოლოგიები

5871 200083989

"ავჭალა-139"-ის ნიდივიდუალურ ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა

5872 419995848

სამოქალაქო ჩართულობისა და ინიციატივების ცენტრი

5873 412707575

საქართველოს მეწარმეობის განვითარების ასოციაცია

5874 424612119

ვაინახთა კავშირი

5875 400158280

ბიომრავალფეროვნება

5876 406160700

ასოციაცია პროსტამინა ლაიფი

5877 404413728

თანადგომის სახლი

5878 220406335

არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვისა და განვითარების ცენტრი ,,მომავლის კავკასია"

5879 412691421

საქართველოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

5880 223105191

ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

5881 405511977

ბასტიას ცენტრი თავისუფლებისთვის

5882 400218313

საქართველოს ფსიქოგანათლების საზოგადოება

5883 405322958

საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარების ინსტიტუტი

5884 218039076

მშრომელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

5885 416350647

მართლმადიდებლობისა და ტრადიციების დაცვის კავშირი

5886 400147131

ერეკლე ლორთქიფანიძის დახმარების ფონდი

5887 253642633

აფხაზეთის ინვალიდთა და მარჩენალდაკარგულთა ფონდი "მშვიდობა"

5888 204979639

საქართველოს სავჭრო პოლიტიკისა და სამართლის საერთაშორისო ცენტრი

5889 204570703

კავკასიელ ჟურნალისტთა ცენტრი

5890 405273868

ქროადსორსინგ თექნოლოჯი

5891 402050472

თბილისის სტუდენტური ლიგა

5892 445457675

ნათია სვანიძის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ოცნება"

5893 405149959

იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი

5894 404963786

საქართველოს ტაილუნდური მასაჟის კულტურის დაცვისა და პროპაგანდის ცენტრი - ბანკოკი

5895 205005162

კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

5896 203853124

თბილისის №3 საბავშვო ბაგა-ბაღი

5897 406067189

ბალიაშვილების საგვარეულო კავშირი

5898 402098332

ერისა და მამულისათვის - 2018

5899 406084268

შემოქმედებითი გაერთიანება ლაბა

5900 216444658

ქვემო ქართლის და რუსთავის ბოდიბილდინგისა და ფიტნესის ფედერაცია

5901 402035132

მწვანე მოხალისეები

5902 202245515

თბილისის " დინამოს"ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირი"

5903 402050025

საქართველოს მომხმარებელთა და მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია თანადგომა

5904 233646187

კავშირი კოლხა

5905 404865516

ა(ა)იპ გონი

5906 205291780

საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების IV ქვეითი ბრიგადის ტერიტორიაზე წმინდა
გიორგის სახელობის მშენებარე ეკლესიის ფონდი

5907 204995149

სახელმწიფო უმაღლესსასწავლებლების სტუდენტურ ორგანიზაციათა ლიგა

5908 405150143

საქართველოს ბიომათემატიკოსთა ასოციაცია

5909 405165057

საქართველოს ქალაქ თბილისის საბურთალოს რაიონის (სამოქმედო ტერიტორია: ხილიანის,
ბახტრიონის, დოლიძის და საბურთალოს ქუჩები) დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5910 404531137

წიგნიერება

5911 205010600

პოლიციელთა საერტაშორისო ასოციაცია "საქართველო"

5912 404573243

საქართველოს ნეონატოლოგიის ექთანთა ასოციაცია

5913 220415174

ასოციაცია ჯანსაღი ბუნება და ჯანმრთელი მომავალი

5914 401984910

გლობალური ტენდენციების კვლევის ინსტიტუტი Global Trends Research Institute

5915 420004505

ქალის ხმა

5916 434065959

ძიუდოს სპორტული კლუბი ლაგუშედა

5917 412742956

საქველმოქმედო ფონდი იმედი 88

5918 445465416

რეგიონალური განვითარების ინიციატივა

5919 234178582

მარნეულის ეაპ-ღარიბთა დახმარების საზოგადოება

5920 437370364

ინგლისური აკადემია

5921 249264175

ფონდი "დემოკრატია და აღმშენებლობა"

5922 202439334

გურულები

5923 236079300

არასამთავრობო ეკოლოგიური ორგანიზაცია ბერმუხა

5924 224071974

"თანადგომა"

5925 203860517

საქართველოს ბერძენთა დიასპორის ბავშვთა ფონდი

5926 226159313

"სამცხე-ჯავახეთის სახ. საინფორმაციო ცენტრი"

5927 404380353

სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა

5928 429323537

ახალგაზრდული გაერთიანება

5929 421271073

ასოციაცია ქუთაისის მწვანილი

5930 239867658

სპორტული საქართველო

5931 405002660

ნიჭიერთა ათწლედის მოსწავლეთა მხარდაჭერის ფონდი

5932 412757280

მედია სამართალი

5933 420424767

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი კიკვიძეს ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5934 204436903

მშობელთა და პედაგოგთა ასოციაცია რებერ სქულ

5935 404880189

საქართველოს სნოუბორდის ფედერაცია

5936 405319187

შშმ პირთა განათლებისა და ინტეგრაციის ცენტრი

5937 406113977

არხოტის სათემო კავშირი არხოტი

5938 204898913

ქართ.ასოც.-ინფორმატიკისათვის სოფლ.მეურნ.სურსათ.და გარემოს სფეროში "ჯაიაფი"

5939 446967024

საქართველოს ქობულეთის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

5940 229319902

მარცვლეულ კულტურათა მწარმოებელი და მცენარეთა ასოციაცია ბაზალეთი

5941 231243339

"იმედის სხივი"

5942 401989416

ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა მოძრაობა

5943 404398727

Terra Nova

5944 412692821

საქართველოს ბიტბოქსის ეროვნული ფედერაცია

5945 404504425

ადამიანის უფლებათა დაცვის კავკასიის ცენტრი

5946 419983209

აფხაზეთი ჩემი

5947 204965467

საქველმოქმედო ფონდი "ფარი"

5948 445591896

ფონდი ერთად აჭარა საქართველო

5949 404573653

სიცილის ლიგა

5950 220392741

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის კულტურის, განათლებისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია
საუნჯე

5951 204450389

კავკასიის ცივილიზაციის აკადემია

5952 445525780

დემოკრატ იურისტთა საერთაშორისო ასოციაცია

5953 445481817

აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ასოციაცია

5954 204958313

ქ.თბილისის ა.მიშველაძის სახ.54-ე საშ.სკ.მზრუნველთა ფონდი "კიდობანი"

5955 205041382

კავკასიის ანტიტერორისტული ცენტრი

5956 404892309

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა

5957 402046996

საქართველოს ყრუ მუნჯთა ფეხბურთის ეროვნული ფედერაცია

5958 400271950

ქართული ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია

5959 422990268

საქართველოს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

5960 402116768

საქართველოს მშვიდობის საერთაშორისო ფონდი

5961 204444878

პრესისა და ტელევიზიის რედაქტორთა საბჭო

5962 400012437

შაუმიანის სათემო განათლების ცენტრი

5963 415100358

სამოქალაქო განათლებისა და განვითარების ცენტრი

5964 437067317

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის სოფელი ძიმითი, ნაგომარი, ნასაკირალის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

5965 448055826

ევროპის ახალგაზრდული ასოციაცია

5966 225062696

დიმი, ასოციაცია

5967 205279811

გაერთიანებული საქართველოს გულშემატკივრები (პატრიოტები)

5968 400131255

თბილი ფონდი

5969 406166321

საქართველოს კაზაკთა მრავალეროვნული კავშირი

5970 217893518

ქ. გორისა და გორის რაიონის მოსახლეობის საზოგადოებრივი სათათბირო

5971 206141520

საერთაშორისო ქართული ფონდი "ჯვარი ვაზისა"

5972 402141375

ბალეტის საერთაშორისო ინსტიტუტი ვაგანოვას მეთოდი

5973 404979500

რამაზ და ნატალია ჩხიკვაძეების სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ,,ბერიკა''

5974 416301978

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო

5975 226529110

მთისძირი საზოგადოებრივი კავშირი

5976 208145817

თბილისის N176 საბავშვო ბაგა-ბაღი

5977 418471059

გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო

5978 400022934

საქველმოქმედო ფონდი ხარება

5979 404867890

ქართული ეროვნული ერთობის დარბაზი

5980 206328375

ადამიანები ადამიანებს - საქართველო

5981 444548474

საჭადრაკო კლუბი ლაზი ერი

5982 202167715

ინვალიდთა და დევნილთა დახმარების ინტეგრირების ცენტრი

5983 426109935

ჩვენი ბორჯომისათვის

5984 200114198

კავშირი "კავკასიური ცარცის წრე"

5985 427719971

გურჯაანის რაიონის სოფელ ახაშნის ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესიის ფონდი

5986 405000163

საქართველოს საბრძოლო ხელოვნებათა ალიანსი

5987 223362590

სამცხე-ჯავახეთში სპორტისა და ტურიზმის განვითარებისათვის მოძრაობა MAY SEK

5988 218034810

გორის ბიზნეს ცენტრი

5989 430025162

დავით ბაბუაძის დახმარების ფონდი

5990 404954732

საქართველოს ახალგაზრდა შემოქმედთა კავშირი იბერიონი

5991 220342680

რეგისტრირებული სათემო კავშირი მწვანე ველი

5992 243918329

ლაზარე 2

5993 434180995

ოლიმპიური სპორტის სკოლა

5994 401990529

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების განვითარების ასოციაცია GIPDA

5995 412692000

სოროპტომისტ ინტერნაციონალის ქალთა კლუბი ქუთაისი-კოლხა

5996 215606878

ჯადული იობაშვილის სახელობის საფეხბურთო კლუბი ჯადულიჩი

5997 204506123

საზოგადოებრივი მოძრაობა (კავშირი) "საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობისათვის"

5998 245550167

ფოტოხელოვანთა კლუბი "ბაირონი"

5999 405458446

კუმ დეო- მედიკოსები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის

6000 211351972

თბილისის N211 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6001 405314020

საერთაშორისო ლიბერალ დემოკრატთა კლუბი

6002 242573407

სათემო კავშირი ხვამლი

6003 420426104

საინიციატივო ჯგუფის ფონდი

6004 231283777

კახეთის მხარის ფეხბურთის განვითარების ხელშემწყობი არასამეწამეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირი თელა-2007

6005 204438983

ეკონომიკა XXI

6006 216379924

რუსთავი 2000

6007 202159797

საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია ს.ბ.ა.ა.

6008 235445522

პროფკავშირული ორგანიზაციების მარტვილის რ-ული ორგანიზაცია

6009 400294150

უხუცესთა საბჭო - გლობალიზაცია და საქართველო მსოფლიოში მშვიდობის და სამართლიანობისთვის
(ეროვნებათა, თემთა და საგვარეულოთა) ასამბლეა

6010 204902766

მოსახლეობის ექიმამდელი პირვ სამედ დახმარების ცენტრი

6011 437373959

მშობელთა მხარდამჭერი ცენტრი

6012 206031505

საქართველოს მფრინავთა ასოციაცია

6013 204952033

"საქართველოს მოდელიორ დიზაინერთა ფედერაცია"

6014 249269143

კავშირი "ვიქტორია"

6015 204933082

განათლების მუშაკთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი "ერთობა"

6016 247865305

შუახევის მორაგბეთა კლუბი- არწივები

6017 422433003

საცხენოსნო სპორტისა და ტურიზმის კლუბი - აკადემია

6018 238755272

რეგისტრირებული კავშირი ,,საქ. ვეტერანთა საზ-ვი რეგისტრირებული კავშირი ,,გორდა"

6019 405105274

რეგიონალური მართვის და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

6020 245541560

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცურვის ფედერაცია

6021 427741081

საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ორგანიზაცია პირამიდა

6022 209472505

ქ.თბილისის N107 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6023 220341422

რეგისტრირებული კავშირი ასოციაცია კატალიზატორი

6024 400028368

საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაცია გეოკონსუმერ

6025 225062589

ზეგანი სათემო კავშირი

6026 400034547

აროშიძეთა და არონიშიძეთა საგვარეულო კავშირი

6027 421273295

საქართველოს ახალგაზრდული კომიტეტი

6028 404584712

ტერორიზმისა და არალეგალური მიგრაციის კვლევის ცენტრი

6029 237976632

ქ. ონის ებრაელთა საქველმოქმედო ფონდი ხესედი მოშე

6030 416348492

კანადა-საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

6031

კავკასიელ ხალხთა კულტურული ურთიერთობის კავშირი კარიბჭე

6032 404908542

საქართველოს ფარმაცევტ სტუდენტთა ასოციაცია

6033 404857561

ივერიელნი

6034 405159563

საქართველოს ნერვკუნთოვანი და ელექტროდიაგნოსტიკური მედიცინის ასოციაცია

6035 443868012

საქველმოქმედო ორგანიზაცია მადლიანი გული

6036 202352499

რევმატიული სნეულებებით დაავადებულ ბავშვთა კვლევითი და რეაბილიტაციის არასამთავრობო
კავშირი

6037 400213069

ვაჟა ჩაჩავას სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

6038

საქართველოს ხალხური მედიცინის ქობულეთის რესპუბლიკური განყოფილება გურამი

6039 402023715

თბილისის გოლფის კავშირი

6040 442571094

ქალაქ ცაგერის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი ქ.ც.დ.მ.გ.ფ

6041 404422013

საქართველოს ბერძნული კულტურის ცენტრი

6042 204967054

საქართველოს გარემოს დაცვის ასოციასია "ეკოპალიტრა"

6043 404432565

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი

6044 204956217

"მწვანე თითები"

6045 206287301

ჰაიტეკ დეველოპმენტი

6046 205273461

ქართული ფარიკაობის განვითარების ფონდი

6047 212916585

მედიკოსთა ინიციატივა

6048 406027936

აფხაზეთიდან დევნილ პროფესორთა ფონდი

6049 406050767

სართიჭალის ლომები

6050 431438367

მოქალაქეთა სამართლებრივი დაცვა (მსდ)

6051 454409765

ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძრის საპატრიარქო გუნდი

6052 225381850

ჩრდილოვან ეკონომიკასთან ბრძოლის და ადამიანთა უფლებათა დაცვის კავშირი

6053 425365749

ორბელიანი

6054 202887395

ქ. თბილისის მერიის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების
კოლეჯი

6055 401978954

ქართული ბლოქჩეინი

6056 406091982

მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს მედიცინის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

6057 202343464

ფონდი ახალგაზრდა სპეციალისტთა რეკვალიფიკაციის ცენტრი

6058 405181850

ეკოლოგია და ბიო მრავალფეროვნება

6059 412719900

ძველი ქუთაისლები

6060 237098332

გურიის რეგიონის კალათბურთის ფედერაცია

6061 400052134

კავშირი ქალი და რეალობა

6062 205276495

test

6063 405242624

ახალგაზრდული საგანმანათლებლო საზოგადოება

6064 404630976

თეთრი ფურცელი

6065 402049154

ანილაუ

6066 454409649

ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია

6067 429323378

საქართველოს არაგვისპირის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6068 434169776

ქვემო-ქართლის ვეტერინართა რეგიონალური ასოციაცია

6069 203812446

საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია (სსაა)

6070 400194703

საქართველოს მწვანე განვითარების საერთაშორისო მონიტორინგის ცენტრი

6071 400288880

კავკასიის ახალგაზრდა მედიატორთა ჰაბი

6072 211385446

საქართველოს უშუს ეროვნული ფედერაცია

6073 406215297

ქ. თბილისის N129 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6074 212809497

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პროფესიული კავშირი

6075 204993025

"მედია კლუბი"

6076 404968415

ძეგლის მეგობარი

6077 404571245

ფონდი ფერისცვალება

6078 420426417

მოხალისე ეკოლოგთა კორპუსი

6079 230089427

შორაპნის კეთილდღეობისა და განვითარების საზოგადოება - საზოგადოება შორაპნელი

6080 200073188

.კავშირი ინტელექტუალი

6081 202159485

მძღოლი, გზა, სამართალი

6082 400218037

ხონის ჭადრაკის ფედერაცია

6083 204470759

კავშირი უფროსების განათლების და აკმეოლოგიური კვლევის ცენტრი

6084 237082214

სათემო კავშირი იმედი

6085 205293868

ასოციაცია კავკასიის სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ კოლეჯი

6086 238762273

საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი ინფორმ-ბანკი

6087 425053434

ქ. ბაღდათის წმ. კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის მართმადიდებელი სკოლა-გიმნაზია

6088 245429139

აჭარის მოსახლეობის გაჯანსაღებისა და მასობრივი სპორტის ფედერაცია

6089 406168542

საქართველოს ქალაქ თბილისის ვარკეთილის მესამე მასივის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

6090 405044615

პარკინსონით დაავადებულ პირთა ხელშეწყობის კავშირი

6091 430798238

დევნილთა ახალგაზრდული მოძრაობა

6092 243574191

უბისის წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტრის აღმშენებლობითი ფონდი

6093 205019184

საქარ ტრანზიტის განვითარების ტრანპარენტულობისა და რეგიონ ინტეგრაციისათვის

6094 441559966

დურუჯი ძიუდო

6095 437068281

ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი გრიგალი

6096 446961315

ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი - ქობულეთი

6097 442728158

მომავლის პარტნიორები

6098 240393454

სიღნაღის რაიონის ახალგაზრდობის ქრისტიანული ასოციაცია

6099 404994949

ახალგაზრდული მოძრაობა ახალი იდეა

6100 220358903

საქართველოს საგანმანათლებლო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის ასოციაცია

6101 205252947

ლაშა გეგენავას სახელობის რაგბის სკოლა ყოჩები

6102 434163175

ძიუ-დოს კლუბი ალგეთი

6103 448401774

აღმოსავლეთი

6104 251717021

გლეხთა საკრედიტო კავშირი "თაგილონი"

6105 439864684

ერთობა მომავლისაკენ

6106 404876158

ფოლადიშვილთა და ფოლადაშვილთა საგვარეულო კავშირი

6107 405192296

ქალები საზოგადოების განვითარებისთვის

6108 204479288

კავშირი საქართველოს კორპორაციულ ხელმძღვანელთა ასოციაცია

6109 438112613

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდას დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

6110 202062686

სს გამოფენების ცენტრის პროფკომიტეტი

6111 405502807

ს.კ 7 კოდი

6112 204423640

ეკონომიკური განათლების ასოციაცია

6113 212818487

საქართველოს ომის ვეტერანთა იმერეთის რეგიონის ომის ვეტერანთა არასამთავრობო გაერთიანებული
კავშირი

6114 223353699

კავშირი ,,ჯემმ"

6115 405183652

ძმები ზდანევიჩების ფონდი 41 გრადუსი

6116 216376730

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ასოციაცია

6117 200074169

ქ. თბილისის #133 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

6118 202186428

ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

6119 245436504

ტაიბოქსისა და კიკბოქსინგის აჭარის ფედერაცია

6120 209479349

საქართველოს ფრენშაიზინგის კავშირი

6121 405013060

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მკლავჭიდის ეროვნული ფედერაცია

6122 404592883

რაგბის კლუბი ორიონი

6123 202244972

ქართული ფოლკლორის შემსწავლელი სკოლა

6124 204975848

უკრაინელთა საკოორდინაციო საბჭო საქ-ში

6125 405187391

დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანება

6126 205176780

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი

6127 405282974

უნივერსიტეტის ქუჩა 2-C ბლოკი

6128 230073130

ზესტაფონის ახალი თაობა, კავშირი

6129 203812785

"საქ.თავისუფალი პროფესიული კავშირების თბილ.საქალაქო პროფცენტრი"

6130 417890349

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ კარალეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6131 209474978

საკრედიტო კოოპერატივი "გლეხთა საკრედიტო კავშირი ლეხურა"

6132 405017191

საქართველოს ტივტივით სპორტული თევზჭერის ეროვნული ფედერაცია

6133 232559709

ქართლის ნობათი

6134 205292397

სრულიად საქართველოს ხელოვან პედაგოგთა კავშირი

6135 204441130

საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრი

6136 226166314

არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირი "კავშირი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური კრივის
ფედერაცია"

6137 405196229

მალხაზ ღონიაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

6138 202180479

სრულიად საქართველოს პატრიოტული ალიანსი

6139 204456383

წმ.ექვთიმე თაყაიშვილის სახელ. 28-ე საშ. სკოლის აღორძინების ფონდი

6140 205017603

შემოქმედებითი ასოციაცია ბუმა

6141 428519007

კახეთის ქალთა გაერთიანება

6142 405002697

ელექტრონული ჯანდაცვის ასოციაცია

6143 405478451

დავით ზოდელავას სახელობის ზღვის კლუბი

6144 405416438

პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ქართველ სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა ალიანსი - კერა

6145 205185002

საქართველოს მომხმარებელთა, მეწარმეთა, ვაჭრობისა და აგრარული სექტორის მუშაკთა უფლებების
დაცვის ცენტრა

6146 242008965

ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის სახელობის სამრევლო სკოლა

6147 400199584

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და სოციალური კვლევის ახალგაზრდული ასოციაცია

6148 412727928

საქართველოს მწვანილის მწარმოებელთა ასოციაცია

6149 402092631

საქართველოს პლოგინგის ასოციაცია

6150 224074748

ს/ჯ სამოქალაქო ინიციატივათა კავშირი

6151 231290359

ომის შრომის და სამხედრო ძალების თელავის რაიონული ორგანიზაციის ვეტერანთაკავშირი

6152 402179600

ხალხი ხალხისთვის - ადამიანი

6153 445583690

სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტი

6154 245586584

ქ. ბათუმის №21 საბავშვო ბაღი

6155 203864924

დემოკრატ იურისტთა კავშირი

6156 217893750

შიდა ქართლის მიწის ამზომველთა ასოციაცია მამული XXI

6157 202179383

ტექნიკური აღრიცხვის სამსახურის პროფორგანიზაცია

6158 405165440

ბასიანი

6159 405471653

საჯარო მოხელეთა ჰაბი

6160 242574273

არასამთავრობო კავშირი ლეჩხუმი

6161 417875213

სამკერვალო სახლი-ბერბუკი

6162 245432143

ქ. ბათუმის ფეხბურთის ფედერაცია

6163 204460207

იმედი

6164 425058073

ბაღდათის საქველმოქმედო ფონდი

6165 412728856

რაჭა იმერეთის აგრომწარმოებელთა გაერთიანება

6166 427719686

ახალგაზრდული ორგანიზაცია-ეროვნული საუნჯე

6167 426113001

სათხილამურო კლუბი კობა წაქაძე

6168 445421767

აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაცია

6169 404495266

განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებისთს ფონდი ხვალინდელი წარმატებისთვის

6170 401991706

კარტოზიების საგვარეულო კავშირი

6171 229283860

მშვიდობიანი კავკასიის კავშირი

6172 247008811

ქობულეთის მონადირეთა და მეთევზეთა ასოციაცია

6173 441556727

ყვარლის სოციალური ცენტრი

6174 400036322

თვალავაძეთა საგვარეულო კავშირი

6175 400164139

ქართული ვიზუალური ხელოვნება

6176 209478732

ქ. თბილისის 167-ე საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

6177 423354925

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ კიროვაკანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

6178 216339291

იმედი-98

6179 204945140

კავკასიელ კაზაკთა საზ. გაერთიანება "კავკასიის კაზაკთა კავშირი"

6180 445404884

მუხრან ვახტანგაძის სახელობის ბათუმის სპორტის სასახლე

6181 400169296

არასამთავრობო ორგანიზაცია ზნეობა

6182 245627040

რეგიონალური განვითარებისა და ინიციატივების ცენტრი Center for Regional Development and Initiatives

6183 204557381

ხელოვნების სკოლა "აფხაზეთი N1"

6184 434162130

ინტეგრაცია სამეცნიერო კულტურული კვლევის ცენტრი

6185 206253864

საქართველოს სამედიცინო განათლების პროფესიონალთა ასოციაცია

6186 428883336

საქართველო, დმანისის მუნიციპალიტეტის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6187 243121509

საქ.საჯარო მოსამს.და საზოგ.გაერთ.მუშაკთა პროფ.კავშირის წალკის რ-ლი ორგანიზაცია

6188 425362172

სივილ მედია

6189 242262314

ჩხოროწყუს თანამოაზრეთა კავშირი-ჩთკ

6190 436683705

ახალგაზრდობის არჩევანია-ინტეგრაცია

6191 424252374

ქართული ჭიდაობის სამცხე-ჯავახეთის ფედერაცია - ქველმოქმედთა კავშირი

6192 406191142

ტაეკვონდოს თბილისის საქალაქო ფედერაცია

6193 405170112

ადამიანის უფლებები უპირატესად

6194 406078827

მწვანე ხაზი

6195 404904412

ქალთა მოძრაობა დემოკრატიული განვითარებისთვის

6196 426119014

საფეხბურთო გუნდი ბაკურიანი

6197 404489772

კულტურული ინიციატივა

6198 437063990

ჩვენი ჯანსაღი და სპორტული თაობა

6199 204981207

საქართველოს ანალიტიკური ფსიქოლოგიის ასოციაცია

6200 206104669

"სასწავლო-სამეცნიერო მეთოდური კომპიუტერული ცენტრი"

6201 200273471

გემუგი (საქართველოში მაკის მომხმარებელთა ჯგუფი)

6202 216358607

ააიპ "საქართველოს ახალგაზრდა ოჯახთა დახმარების კავშირი"

6203 204430106

სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის ცენტრი აისი

6204 226164478

ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

6205 404489549

სამხრეთ კავკასიის ღია სკოლა

6206 404504238

ქრუ საქართველო

6207 231253167

ლიტერატურული კახეთი

6208 435433443

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ცენტრი

6209 405314761

შლინგი

6210 200259521

შერაგი

6211 405026877

მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო

6212 404437515

ინტელექტუალური მიგრაციის ინსტიტუტი

6213 211404103

ობოლ ბავშვებზე მზრუნველთა საზოგადოება ობოლა

6214 212699828

სამეცნიერო შემოქმედებითი კავშირი ინტელექტი

6215 436033631

ჩვენ - ჯანსაღი მომავლისათვის

6216 412682896

ფუტსალის კლუბი იმერეთის იმერეთი

6217 405507483

ქალაქის თეატრი

6218 445584582

საქართველოს მეზღვაურთა კავშირი

6219 405057174

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის-საბუკო

6220 204984972

სუფთა სათავსოებისა და დაბინძურების კონტროლის ასოციაცია

6221 237112977

BOGA

6222 404518722

ბე-ემ-ვე ე34 ქლაბ ჯორჯია

6223 405420423

საქველმოქმედო ფონდი კონსტანტინე

6224 405051143

აფხაზეთის სოციალური სოლიდარობის ფონდი

6225 222432516

კონსტანტინე გამსახურდიას სახ. ფონდი

6226 220340290

კულტურულ-სამეცნიერო ასოციაცია ნანა

6227 404954153

სოციალური ინტეგრაციის ცენტრი

6228 415111514

ნიკო ნიკოლაძე-ფოთი საქართველოსთვის

6229 427725777

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ შაშიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6230 205014624

"სკოლის ქომაგი"

6231 404394909

საქართველოს მშენებელთა ბიზნეს ასოციაცია

6232 405181100

პრობლემურ მსესხებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

6233 202063382

კავკასიის ადამიანის უფლებათა ცენტრი

6234

საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის ფოთის საქალაქო
ორგანიზაცია

6235 445451966

ავღანეთის ომის ვეტერანთა საქართველოს კავშირი

6236 431176336

ხალხის სამართალი

6237 205020895

"სეკი"

6238 445493519

საქართველოს აჭარა-გურიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6239 441994077

ქალთა ცენტრი 2014

6240 202462806

ბიზნესის ჯგუფი

6241 202209555

მეხუთე დასი "მ.დ."რ.კ.

6242 205160467

ევროპის სტუდენტთა ფორუმი-თბილისი

6243 405452594

რაგბის ქომაგთა კავშირი

6244 205264578

ჰუმანიტარული ფონდი "თეკლა"

6245 202064504

ახალგაზრდა ქალთა ქრისტიანული ასოციაცია ყოფ.საქ. ქრისტიან-დემოკრატ ქალთა კავშირი

6246 445525744

ფონდი ერთობა მომავლისთვის

6247 204985686

კავშირი

6248 440889576

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ კეხიჯვრის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6249 430032662

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საქარის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6250 412739602

უფალი, გვარი, ერთობა

6251 405483864

საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი სმარტ პრესს

6252 237081279

მასმედიის განვითარებისა და ცხოვრებაში სამართლებრივი ნორმების დამკვიდრების ხელშემწყობი
ოზურგეთის რაიონული ასოციაცია გურია - ოდა ნიუს

6253 441556380

ჩელთი

6254 405360782

თბილისის ვორქაუთ - ფიტნესის ფედერაცია

6255 412678758

საგანმანათლებლო, საკონსულტაციო და ტრენინგ ცენტრი - ECT Center

6256 424613868

პანკისის ახალგაზრდული ცენტრი

6257 404873892

ანდრია მიმინოშვილის დახმარების ფონდი

6258 400248674

ცხოვრების სტარტაპი

6259 443861750

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების-საბავშვო ბაღების გაერთიანება

6260 202910261

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი

6261 427742213

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

"ალფამი"

6262 406347056

საქველმოქმედო ფონდი ერთად სიცოცხლისათვის

6263

სახალხო მოძრაობა- ერის ხმა

6264

ბათუმის ბიზნეს ჯგუფი

6265 431437938

კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრი

6266 215608402

ჭიათურის მორაგბეთა კლუბი "მათე"

6267 406072887

საქართველოს არქეოლოოგიის განვითარებისა და ისტორიული ფასეულობების დაცვის ფონდი

6268 429320264

გიორგი პირმისაშვილის დახმარების ფონდი

6269 400187123

ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი კვონი

6270 401987686

საქართველოს საოჯახო მარნების გაერთიანება

6271 401965021

საკაბელო ტელევიზიების კავშირი

6272 204984295

მოქალაქეთა სოციალური დაცვის საერთაშორისო ფონდი "სხივი"

6273 249263470

კულტურის მოღვაწეთა ფონდი

6274 404383635

ქეთევან სესიტაშვილის დახმარების ფონდი 'პორფირიასთან ბრძოლა'

6275 232553956

სათემო კავშირი ოკამი

6276 446957400

ეროვნული ალიანსი ბუნებისა და საზოგადოებისათვის

6277 209481764

გლდ. რ-ნის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ფონდი `ამომრჩეველი`

6278 404444945

შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

6279 445428038

ექსპერიმენტული თეატრი ყველგან

6280 406108689

არასამთავრობო ორგანიზაცია - ნათელი ნაპირი

6281 234178396

აზერბაიჯანელთა კავშირი - დემოკრატიული განვითარებისათვის საქართველოში

6282

ჯვარის საზოგადოება

6283 444552011

ახალგაზრდული კერა

6284 412755923

ლოგოსი-2020

6285 404405238

ცხოველთა თავშესაფარი ვარსკვლავი

6286 204425032

თბილისის სომეხთა კავშირი

6287 236684502

კავშირი ,,ნოიანი ტაპანი"

6288 437373138

აშშ-ს პირველი პრეზიდენტის ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის საზოგადოება.

6289 400123718

სასწავლო-შემოქმედებითი სახელოსნო ტრადიციული მოდის სახლი

6290 404856438

საქართველო–აზერბაიჯანის კულტურულ–ეკონომიკური ურთიერთობის ფონდი "გეოთურანი"

6291 205002414

ანტიკორუფციული კავშირი "ენპეიქსი"

6292 446953477

შეაჩერე წამი გახდი ქველმოქმედი

6293 402036649

გამოყენებითი ფსიქოლოგიისა და კვლევის ცენტრი

6294 204412689

მარიამი-საქ.ინვალიდ ვეტერან და მარტოხელა ქალთა კავშირი

6295

რეგისტრირებული კავშირი ვარაზა

6296 205291762

საქართველოს მედია მონიტორინგის ცენტრი

6297 445387386

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური მინი–ფეხბურთის ფედერაცია

6298 404385465

არასამეწარმეო მედია-კავშირი ობიექტივი

6299 208205841

ქ.თბილისის 210 -ე ბ/ბაღის აღორძინების და განვითარების ფონდი

6300 439861295

საქველმოქმედო ფონდი ნათელი

6301 400324136

სტუდია გეორგიკა

6302 405305110

საქველმოქმედო ფონდი ხარება

6303 200119406

კავშირი "სიკეთის ლამპარი"

6304 218081108

შიდა ქართლის ტურისტული კავშირი მეგზური

6305 211362130

ქ. თბილისის №52 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6306 205125791

კულტურული მემკვიდრეობისა და ადამიანის სოციალური უფლებების დაცვის კავშირი (ასოციაცია)
"მოწყალება XXX"

6307 202063202

სრულიად საქართველოს ჰუმანიტარული ფონდი ფარი მძლეველი

6308 404896181

ახალგაზრდა ლიდერების ეროვნული ასოციაცია

6309 434173119

ნინძას მსოფლიო ფედერაცია

6310 405492765

დემოკრატიის მხარდაჭერის ცენტრი

6311 205064053

"ასოციაცია გამა"

6312 224623637

ახმეტის რაიონის საკრებულოთა ასოციაცია

6313 405133421

სოვა ნიუსი

6314 405174350

ცვლილების ლაბორატორია

6315 233146976

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ლაგოდეხის რაიონული კომიტეტი

6316 404968852

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა

6317 401983065

საქართველოს მწერალთა ეროვნული აკადემია

6318 404556663

მუვ

6319 406353020

თბილისის ქალთა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კლუბი

6320 202224912

ტურიზმის მკვლევართა საერთაშორისო ასოციაცია

6321 205195457

ორ ავნერ და ჰანა

6322 434159545

ლიახვი 2012 პლიუსი

6323 204951784

"აუდიტორიული პრაქტიკის საკონსულტაციო ცენტრი"

6324 406321573

ცხოვრება ენდომეტრიოზით - პროექტი ენდომეტრიოზის მქონე ქალებისთვის

6325 205035004

ინიციატივა ეკონომიკური აღმავლობისათვის

6326 205004715

სტუდენტი-ახალგაზრდობის სამეცნიერო ორგანიზაცია "გაენათი"

6327 405155683

საქართველოს კონტინენტალური მეძებრების კლუბი

6328 415590827

რეგიონული განვითარების ახალგაზრდული ასოციაცია

6329 204943650

"აქციონერთა უფლებათა დაცვის რეგისტრირებული კავშირი"

6330 433109003

ლეველ აფ

6331 245445941

სახალხო მოძრაობა "ჩვენი აჭარა" მომავლისაკენ

6332

სამხუბ-დ

6333 244960903

ზარა

6334 249272488

დევნილ ჟურნალისტთა ასოციაცია "აფხაზეთი"

6335 245439397

საზოგადოებრივი გაერთიანება თამაზ და თენგიზ ასანიძეების და მათი დაჯგუფებების დანაშაულობათა
გამო დაზარალებულთა კავშირი

6336 202205167

ხარისხი და თანამედროვე ტექნოლოგიები მშენებლობაში

6337 405263290

სიტყვა

6338 405283811

ინტერ ქლაბ ჯორჯია

6339 428883050

საქართველო დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ირგანჩაი, მთისძირი - დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6340 405403996

ფონდი - იმედის სხივი საქართველო

6341 253071054

ინვალიდ მეომართა კავშირი ,,უშბა"

6342 425362573

საქართველოს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6343 431945274

თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის მუნიციპალური სამსახური

6344 230073602

ზესტაფონის არასამთავრობო სავაჭრო ობიექტების მფლობელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

6345

აჭარის მთიანეთის განვითარების კავშირი არსიანი

6346 400115086

ევროპული გაკვეთილები

6347 204428299

სახელმწიფოს სამართლისა და რელიგიის ინსტიტუტი(დემოკრატ.ინსტიტუტ. და ადამინის
უფლებ.ეროვნ.ბიურო)

6348 400198228

ფემი ვერიტას

6349 420434471

დობადონა

6350 431439204

ცოდნის ცენტრი

6351 218081162

განათლების რეგიონალური ასოციაცია ქართლი

6352 412700876

იმერეთის ვეტერინართა რეგიონალური ასოციაცია

6353 401956335

კავკასიის ხელოვნებისა და ფოლკლორის ასოციაცია

6354 212848640

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების ფონდი

6355 404889395

ხარისხი ჯანდაცვის სერვისებში

6356 234066140

საქველმოქმედო ფონდი ჩოლური

6357 404868318

საზოგადოება ივერიისა

6358 204978578

ასოციაცია მსოფლიოს ხალხთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის შემსწავლელი
საზოგადოება "პრომეთეოსი"

6359 402002328

საერთაშორისო კავშირი მრავალეროვანი მოძრაობა სამშობლოსათვის

6360 400009986

ქართული ფუტკრის პოპულარიზაციისა და განვითარების საზოგადოება

6361 404469375

ორიონ +

6362 441559591

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახალხო თეატრის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

6363 216395103

შოთა რუსთაველის მუზეუმის მშენებლობის კავშირი

6364 424617962

საცხენოსნო კლუბი ჩანჩქერი

6365 405051394

მომავლის ფესვები ( უდი ერის გადარჩენის გზა )

6366 204446466

თავისუფალ არქიტერტორ შემოქმედების ინსტიტუტი

6367 404907605

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ახალგაზრდების სწავლების ხელშემწყობი
ფონდი

6368 206268554

საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირი

6369 412755861

იმერეთის სპორტის ქვიშის სახეობათა ასოციაცია

6370 445453615

აჭარის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მკლავჭიდის ფედერაცია

6371 249271247

აფხაზეთის ომის შრომისა და სამხედრო ზალების ვეტერანთა კავშირის საბჭო

6372 405090609

კაკუბავების საგვარეულო კავშირი

6373 202204346

საქარ. კიოკუშინკაი კარატეს ეროვნული ფედერაცია იკო-მაცუშიმა

6374 438725569

სამტრედიის მეფუტკრეთა გაერთიანება ბებურ ჰანი

6375 204983517

"ქართული ხელოვნება საზღვრებს გარეთ"

6376 406363938

სინათლის გვირგვინი

6377 251722097

გალის რაიონის პროფკავშირული ორგანიზაცია

6378 204554801

დაბა ბედიანის სამონასტრო კომპლექსის განვითარების ფონდი

6379 422717251

თეონა კუპატაძის დახმარების ფონდი

6380 406169177

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, ვარკეთილის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

6381 200249908

საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების ეროვნული ფედერაცია National Federation of Mixed Martial
Arts of Georgia

6382 406028025

კულტურულ-საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული ცენტრი ჰაიარტუნ

6383 405117467

ცივილიზებული განათლება ყველასათვის ციგა

6384 445540558

ქორიძეთა საგვარეულო კავშირი

6385 205146108

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და პროფესიონალების კავშირი ჩვენი ბავშვები

6386 404893371

ევროპულ დემოკრატიული ცენტრი

6387 430040010

გაბედე

6388 448404655

სასწავლო-საგანმანათლებლო ცენტრი

6389 239869488

რეგისტრირებული კავშირი საადვოკატო ბიურო თემიდა

6390 405406485

ტრაბუკო თიმ ჯორჯია

6391 431439892

კახეთის ქვიშის ფეხბურთის ფედერაცია

6392 405386979

ირაკლი ფარჯიანის ფონდი

6393 235445700

მარტვილის ფეხბურთის ასოციაცია

6394 206344847

ოქროს ტური - კულტურის, სპორტის და ტურიზმის საერთაშორისო კავშირი

6395 404389700

ფერმერული წარმოების რძის პროდუქტების ხელშეწყობის ფონდი

6396 440885115

ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება

6397 405224733

ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა

6398 202060321

მოქალაქეთა საზოგადოების გაერთიანება დავით აღმაშენებლის გამზ. ტრად.კლ.მეფეთუბანი

6399 443869495

სურამის ახალგაზრდული სახლი

6400 400112356

ახალგაზრდა ბიოლოგთა ასოციაცია

6401 405488084

ქონსორთ ჯორჯია

6402 244960814

,,დიოსკურია"

6403 400252846

ვარადა

6404 400106504

ცისკაძეების საგვარეულო კავშირი

6405 233645810

სათემო კავშირი სხივი

6406 404576936

საქართველოს საცხენოსნო სპორტის განვითარების ფონდი

6407 406188281

საქართველოს ქალაქ თბილისის ვარკეთილი 3, პირველი მიკრო რაიონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6408 400330245

კულა გლდანელი

6409 404982239

ახალგაზრდები ნათელი მომავლისთვის

6410

საზოგადოებრივი კავშირი ახალგაზრდული კლუბი მერმისი

6411 416304831

ერთსულოვნებისთვის

6412 228539515

დ/წყაროს რ-ნის ეკონომიური,სოციალური და კულტურული განვითარების კავშირი

6413 412749156

საქართველოს ჭიდაობის მსაჯთა ასოციაცია

6414 405106219

საქართველოს ტინიტუსის ასოციაცია

6415 222722016

ადიგენის მელიორაციის პ/პროფკავშირული ორგანიზაცია

6416 405163825

ოროველა - ბიოლოგიური (ორგანული) მეურნეობების განვითარების ცენტრი

6417 417873377

სკრა 86

6418 406123154

საქართველოს უსინათლოთა და სუსტი მხედველობის მქონე პირთა ფეხბურთის ეროვნული ფედერაცია

6419 406069604

ტაბატაძეთა საგვარეულო კავშირი

6420 416347493

მრავალშვილიანი ოჯახების კავშირი მტევანი

6421 230065826

ზემო იმერეთის საკრებულოთა ასოციაცია

6422 406245610

საქართველოს ჯანსაღი მომავლისთვის ტრენერთა ასოციაცია

6423 205198864

ევროპის ფონდი

6424 444957913

საინფორმაციო ცენტრი ხონი

6425 402030805

ვორიორს

6426 416316784

საჯარო გაძლიერების ინსტიტუტი

6427 233646597

პალიასტომი

6428 224073044

კავშირი სოფელი ვალე პირველი

6429 425052550

დიანოსაშვილ-დენოსაშვილთა საგვარეულო კავშირი

6430

ბეღლეთი

6431 222937320

ნიკორწმინდის ეპარქიის განვითარების ფონდი

6432 245626648

ა(ა)იპ - აჭარის არ ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება "ომგადახდილი"

6433 202167546

გამოყენებითი პედაგოგიკის ცენთრი

6434 401950992

კავშირი სპექტრი +

6435 245625729

აჭარის ქალთა საზოგადოება-ანი

6436 206121891

ადამიანის უფლებათა დაცვის ძიების ცენტრი

6437 446758358

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება პერანგა

6438 212699356

დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირი

6439 401968493

Sun People

6440 423099284

ახალგაზრდა მესხ ფერმერ ქალთა ასოციაცია 'ადგილის დედა'

6441 404879217

Children society

6442 404612086

საქართველოს ეროვნული პენსიონერთა საერთაშორისო კავშირი

6443 434179355

ახუნდთა კავშირი

6444 415098931

საქართველოს, ქალაქ ფოთის ახალსოფლის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6445 242730979

საქ. ი.ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია

6446 448408688

ალიონის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

6447 206163630

საქ.ვაჭრობისა და სამომხმ. კოოპერაციის მუშაკთა დამოუკიდ.კავშირის ისანი-სამგორის პროფკომიტეტი

6448 243122385

კავშირი "წინწყაროს თემი"

6449 202461549

ახალგაზრდული ფრენბურთის ფედერაცია

6450 404877335

კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი

6451 206102439

იტალიური ცენტრი "ჯო-იტა"

6452 205274497

ანჩისხატელები

6453 400152366

საქველმოქმედო ფონდი მინდიაანნი

6454 211330102

თაობა საქთველოს ახალგაზრდული საზოგადოება

6455 208189501

მტკვრის მარცხენა სანაპიროს გაზის მეურ ექსპ საწარმოს პროფკავშირი

6456 219636062

ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია

6457 435431016

პაატა პირტახიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

6458 400063541

საქართველოს აზერბაიჯანელთა ეროვნული კონგრესი

6459 204424042

"ლიბერალი"საერთაშორისო საინფორმაციო-განმანათლებელი ცენტრი.

6460 445395509

უსაფრთხო ცხოვრებისათვის

6461 205099221

მერაბ ბერძენიშვილის კულტურის საერთაშორისო ცენტრი "მუზა"

6462 216370816

1 სასწავლო კომპლექსის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

6463 400003553

ახალგაზრდა იურისტთა კლუბი

6464 441556905

მშვილდოსნობის სპორტული კლუბი ყვარელი

6465

სათემო კავშირი ვაშლოვანი

6466 202198914

კახიძეების მუსიკალური კავშირი

6467 405424214

ქართული სტიმული

6468 202388530

საქართველოს პლაჟის ფეხბურთის ფედერაცია

6469 433651844

რუდუნი

6470 231290180

სოფლის ქალები ადამიანის უფლებებისათვის

6471 215607181

ითხვისის მოყვარულთა კავშირი

6472 404921082

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტის ფედერაცია

6473 204876633

საქ.დამოუკიდებელ კინო-ვიდეო ფილმწარმოებათა კავშირი (ყოფ.სერგო პაპა)

6474 200165702

კავშირი "საქართველოს ახალგაზრდობის განვითარების ასოციაცია"

6475 202943609

საქართველოს ნეფროლოგთა ასოციაცია რეგ.კავშირი

6476 230870769

გოლთეთი-2009

6477 204447063

თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია საქართველოში

6478 206347844

თეატრი აერიენ

6479 404547852

კვლევა და ინოვაცია ბიზნესის განვითარების გადაწყვეტილებებისათვის

6480 404412195

არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური სახლი

6481 206348406

საერთაშორისო ესპანურ-ქართული კულტურულ-საქველმოქმედო ასოციაცია "იბერია"

6482 404879388

ქრისტიანული ახალგაზრდული მოძრაობა სინათლის თაობა

6483 205239945

საქართველოს ფეხბურთის მსაჯთა და მსაჯთა დამკვირვებელთა კავშირი (სფმმდკ)

6484 204433611

აგროსამრეწველო დარგის ეკონომისტთა, ბუღალტერთა, და იურისტთა რეგისტრირებული კავშირი
,,ეკონომიკა და სამართალი''

6485 405403246

გაბადაძეების საქველმოქმედო ფონდი

6486 423098070

ასპინძის სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ცენტრი

6487 405055620

ვაჟა-ფშაველას ფონდი

6488 425058064

საქართველოს მოცვის მწარმოებელთა საბჭო

6489 237097459

სათემო კავშირი ერთობა

6490 415591434

ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სპორტული სკოლა

6491 429324732

გეოლოგი 2018

6492 218082526

წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძის სახელობის სკოლა

6493 405405164

სოლიდარობა ტაქსის მძღოლებს

6494 212850592

საქართველოს კონტაქტური კარატე კიოკუშინკაის ასოციაცია

6495 230070712

საფეღბურთო კლუბი ზესტაფონი

6496 238750552

რეგისტრირებული კავშირი ქველი

6497 406195102

ქოლგა XXI

6498 401945678

სოგნე

6499 405480803

ანტი-დისკრიმინაციის ცენტრი

6500 405415340

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა კავშირი

6501 400275894

საქართველოს მოჭიდავე მწვრნელთა ასოციაცია

6502 204573112

დემოკრატიულ ინიციატივათა ცენტრი

6503

სათემო კავშირი გზა-მომავლისა

6504 241999888

ახალგაზრდული კავშირი აიდიო

6505 204562936

საქართველოს მეთევზეთა კლუბი

6506 212707711

დედათა და ბავშვთა დაცვის ლიგა

6507 224079388

კავშირი სამხრეთის კარიბჭე

6508 202053295

ქ. თბილისის მერიის დავით ანდღულაძის სახელობის №14 ხელოვნების სკოლა

6509 400286034

ფანდ4

6510 425054594

ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

6511 412730433

ინტენსიური განათლების ცენტრი

6512 230870607

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "სოფელი ერტისი - 2008"

6513 402037327

ქართულ-ფრანგული მეგობრობის კლუბი

6514 224076381

კავშირი ,,ვალე 2004"

6515 204382186

საქართველოს ჯიშიანი ძაღლების მოყვარულთა გაერთიანება "ქენელ-კლუბი"

6516 402043196

სურების საინიციატივო ჯგუფი

6517 404434368

პროფესიონალ ფსიქოლოგთა და პედაგოგთა ასოციაცია (პფპა)

6518 402110746

საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანება

6519 445633949

აჭარის მონადირეთა და მეთევზეთა სპორტული ფედერაცია-მაჭახელა

6520 206341840

წმიდა მეფეთა არჩილისა და ლუარსაბის სახელობის ეკლესიის აღმშენებელთა კავშირი

6521 405220844

საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაცია

6522 402162814

სამკერვალო საგანმანათლებლო საწარმო 3ს

6523 400092680

საქართველოს კრიმინოლოგთა საზოგადოება

6524 202247764

ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე გზა

6525 426519065

გარდაბნელ ახალგაზრდათა ცენტრი

6526 405045794

ენდორფინი

6527 416333774

სს რუსთავის აზოტის საქველმოქმედო ფონდი თანადგომა

6528 404420168

დავით კაკაბაძის ფონდი

6529 404860049

საქველმოქმედო ფონდი "კერა"

6530 405307680

საქართველოს ოფთალმოლოგიის განვითარების გაერთიანება

6531 404483037

ზი ვეი თუ იორ ფოსიბილითის

6532 204387163

საქართველოს საავტომობილო ფედერაცია

6533 430043197

ზესტაფონის კალათბურთის ფედერაცია

6534 203864158

შპს გამომცემლობა "სამშობლო"-ს პროფკომიტეტი

6535 406093338

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ვიზრუნოთ ერთად

6536 405366198

ნეტმედია

6537 204415258

¿ექიმთა და ავადმყოფთა დაცვის საზოგადოება¿კავშირი

6538 204545581

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება

6539 448052286

საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო ფონდი ისლამი

6540 216454192

ააიპ "წმინდანების კვიპრიანესი და იუსტინე ქალწულის სახელობის საზოგადოება"

6541 400171256

ქ. თბილისის №35 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6542 416339340

საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების ფედერაცია ლეგიონ მმა

6543 405165422

სომიწოს განვითარების ფონდი

6544 439863596

სამეგრელოს რეგიონალური ფუტსალის ასოციაცია

6545 202056274

თბილისის N207 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6546 232000018

თემის განვითარების და დახმარების კავშირი ,,საზანო 21"

6547 204415935

წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი

6548 405250311

ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება

6549 445487312

ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი

6550 204991296

"ელიავას ბაქტერიოფაგების პროდუქციის აღორძინების ფონდი"

6551 400257084

საერთაშორისო ლაბორატორიული ტესტირების ცენტრი

6552 405169017

თანასწორობა 17

6553 225397399

ზაურ ხუჯაძის სახელობის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

6554 438109477

საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

6555 202192171

საქართველოს შავი ზღვის დაცვის და რესურსების კვლევების სახელმწიფო სააგენტო

6556 212701557

ქუთაისის მედიცინის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

6557 404498076

საქართველო აზერბაიჯანის მეგობრობის და კულტურული ურთიერთობების სახლი

6558 446952977

ახალი ამბების სააგენტო აჭარა today

6559 412722852

კავკასიელ ჟურნალისტთა ასოციაცია

6560 446756573

საქართველოს ქედის რაიონის სიხალიძეების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6561 237081705

სათემო ორგანიზაცია მაგნიტური ქვიშები

6562 406049351

თბილისელ სომეხთა ასამბლეა

6563 405393587

ერდო ჯგუფი

6564 400191537

ფართი ფორ ქიდს ვიზ დისაბილითი

6565 404485231

ჩვენი გზა

6566 212707631

ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ზრუნვის კავშირი ჰერა

6567 402140820

საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ცენტრი

6568 405109172

აფხაზეთიდან დევნილ სტუდენტთა კავშირი მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის

6569 406102042

ქართული ორდენი

6570 236687322

კავშირი ,,ლერიპშხირი"

6571 406141296

ვაი კრუ

6572 442730430

სამოქალაქო საზოგადოება სამეგრელო

6573 205035754

"სოციალურ-ეკონომიკური სტაბილურობა"

6574 200028344

საქართველოს ბიოეთიკის და ჯანმრთელობის დაცვის სამართლებრივი საკითხების შემსწავლელი
საზოგადოება

6575 404977619

ქართული ღვინის ექსპორტიორთა ასოციაცია

6576 231249770

ფესვები

6577 424613243

თუშური ბრენდი

6578 439394013

ასოციაცია ჩემპიონი

6579 424614803

თუშეთის მომავლის საზოგადოება

6580 204425292

მოძრაობა ფარმაკოტერორიზმის წინააღმდეგ (ყოფ.რეფორმათა კვლევის ცენტრი

6581 445420063

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი Muslim-Georgia

6582 404968246

საქართველოს პოკერის ეროვნული ფედერაცია

6583

საერთაშორისო ასოციაცია გულისხმიერება

6584 406148100

საქართველოს პანკრატიონის, გრეფლინგისა და ბეთლ რესლინგის ეროვნული ფედერაცია

6585 406028953

ისტორიკოსთა კლუბი

6586 404469393

ქართული კრივის განვითარების ფონდი

6587 237102675

საზოგადოებრივი კავშირი ქალი და პროგრესი

6588 204909153

თენგიზ სულაქველიძის სახელობის ბავშვთა საერთაშორისო ფეხბურთის აკადემიის კავშირი

6589 405037623

კობი და მეგობრები

6590 415597562

ჭიათურა დღეს

6591 405003730

ვქომაგობთ დედაბუნებას

6592 442260704

საქველმოქმედო ფონდი Child Support-ბავშვების თანადგომა

6593 245550675

წმინდა ნინოსა და წმინდა ფრანჩესკოს სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

6594 437058899

მადლი-ლაითური

6595 218082063

გორის ასოციაცია ,,ფსიქეა"

6596 200121340

კავშირი "იურისტთა კავშირი"

6597 405520413

ზკასი

6598 204455883

ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციის ცენტრი

6599 205279090

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო

6600 443871703

არაფორმალური განათლების და ჰუმანური პედაგოგიკის ცენტრი

6601 400270078

სანდრო მინდიაშვილის დახმარების ფონდი

6602 448389823

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის

6603 445589293

კვლევებისა და მონიტორინგის ინსტიტუტი

6604 404484214

ბიზნეს სამართლის ასოციაცია

6605 404634847

სახალხო მოძრაობა საქართველო მშვიდობისა და სუვერენიტეტისათვის

6606 401961720

იდილია (IDILIA)

6607 412697773

თეატრალური იმერეთი

6608 404923080

კოჭლამაზაშვილთა საგვარეულო სახლი

6609

ბათუმი-ფლორენცია ქართულ-იტალიური კულტურული ურთიერთობის ცენტრი

6610 404420621

ახალგაზრდული კავშირი თანაბარი უფლებებისთვის

6611 202368669

ფსიქიატრიის ექთანთა ასოციაცია

6612 200271099

სრულიად საქართველოს მეომარ ვეტერან-ინვალიდთა საერთაშორისო ფონდი "გამარჯვება-1"

6613 226152873

ბორჯომის რაიონის ბერძენი ეროვნების მოსახლეობის საზოგადოებრივი კავშირი ელადა

6614 400163504

საქართველოს თავისუფალ მთარგმნელ/თარჯიმანთა ასოციაცია

6615 245440474

ქრისტიანული საზოგადოება მადლი

6616 405194203

საქართველოს კლასტერების ეროვნული პლატფორმა

6617 212919966

მომო

6618 245607785

აჭარის ტურიზმის ასოციაცია

6619 204952694

საქართველოს გერმანელთა ახალგაზრდული გაერთიანება "იუგენდაინუნგ"

6620 230062142

ოთარ კვანტრიშვილის ხსოვნის ფონდი

6621 205050610

სტუდია რეპორტიორი

6622 405386513

ნანუკას ფონდი

6623 440887284

ძიუდო კლუბი ფრონესხეობა

6624 215128699

სამართალი

6625 205227299

ნდობა +

6626 405130941

საქართველოს ჰიპერთერმიის ასოციაცია

6627 204943598

დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ფონდი

6628 223105388

ფერმერთა გაერთიანება "ახალი ივერია"

6629 215607467

სათემო კავშირი სვერი

6630 204958402

საქ.ტურიზმის ხელშემწყ.ასოციაცია

6631 400160703

საქართველოს სახელით

6632 204530711

ეროვნული ლატარიის ფონდი

6633 204532979

საქართველოს ძილის კვლევისა და ძილის მედიცინის კავშირი

6634 211401892

დიდი აბრეშუმის გზის ჰაერნაოსანთა საერთაშორისო ასოციაცია

6635 406030361

საქართველოს ანიმატორთა გილდეა

6636 202209635

ახალგაზრდა მეცნიერთა ცენტრი (კავშირი) იზოტოპები

6637 412718019

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის ქალაქი მუზეუმის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6638 205279571

ვაჟა-ფშაველას საქველმოქმედო ფონდი

6639 402172705

სპორტული კლუბი გოლდენ ქიდს

6640 430797097

მოლოდინი 2010

6641 419620486

ძიუდოს კლუბი გელათი

6642 212795698

საქართველოს მეხილეობისა გადამამუშავებელი მრეწველობის ასოვიავია

6643 405151801

ცოცხალი საკვები

6644 415110784

ნათელი მომავლისთვის 2021

6645 405017306

პუნქტუმ კონტრა პუნქტუმ

6646 223102817

ასპინძის რაიონში მეცხოველეთა კავშირი

6647 212818539

საქველმოქმედო კავშირი "ლაზარე"

6648 405313557

ქრიეითივ სპარკ

6649 404903379

NEW LIFE

6650 445416951

აჭარის საბითუმო ვაჭრობისა და დისტრიბუტორთა ასოციაცია

6651 237113084

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლო სკოლა

6652 406071405

მიუნხენის წმ. ვახტანგ გორგასლის სახელობის ქართული მართლლმადიდებლური ეკლესიის
მშენებლობის ფონდი გორგასალი

6653 405218241

საქართველოს ოპტომეტრისტთა და კონტაქტოლოგთა საზოგადოება

6654 433106417

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია - სიცოცხლის წყარო

6655 447862171

საქართველოს შუახევის რაიონის, ნიგაზეულის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6656 404990827

საქართველოს მთავარი რაბანუთი

6657 405127009

სრულიად საქართველოს ვეტერან მეომართა და ინვალიდთა კავშირი

6658 443866041

სხივი

6659 200118988

სპორტული ორთაბრძოლების კლუბი "კვანტი"

6660 415600228

ეკო გიდი

6661 231954711

ალავერდი+

6662 404973114

ხელშეწყობის ღია სივრცე

6663 412738685

ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო კონგრესი

6664 220354854

სამეგრელოს რეგიონის ჯამრთელობის დაცვის ასოციაცია

6665 434175625

სამოქალაქო ჩართულობისა და აქტივიზმის ცენტრი

6666 205049758

ქალთა საერთაშორისო კავშირი

6667 412760105

აიქუთაისი

6668 245624043

ა(ა)იპ-"აჭარის კრივის რეგიონალური ფედერაცია"

6669 427739824

პროფესიული განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი

6670 454409319

ედუქეარ ჯორჯია

6671 200095949

კავშირი"პიროვნული რესურსების კვლევისა და განვითარების ცენტრი"

6672 405090315

სახალხო კონტროლი

6673 443119803

კუში 2013

6674 200081348

ანტი-სტიგმა

6675 402030734

განათლება საქართველოს მომავლისთვის

6676 406150267

თბილისის ახალგაზრდული თეატრი

6677 404918719

თბილისური სალონი საქართველოსთვის იბადებოდნენ

6678 412742064

ჭადრაკის მწვრთნელთა კავშირი

6679 208145050

ქ. თბილისის №116 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6680 224071965

კავშირი "ტაო-კლარჯეთი"

6681 404974355

Global Georgia

6682 204427691

კეთილდღეობა. საქართველოს საკრედიტო კავშირი

6683 400187542

კოლხური კულტურის აღორძინების საქველმოქმედო ფონდი

6684 402090438

სასჯელმოხდილ პატიმართა თავისუფლებაზე ადაპტაციის ხელშემწყობი საზოგადოება ამაგი

6685 417887889

ქ. გორის და გორის რაიონის შშმ ამპუტანტ ფეხბურთელთა-საფეხბურთო კლუბი დილა

6686 402066376

ბავშვთა კარატეს ფონდი

6687 415602388

ძიუდო კლუბი მუხიანი

6688 204547972

მასწავლებელთა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

6689 226552726

მუნიციპალიტეტის განვითარების ცენტრი

6690 404607083

გლობალური კონსალტინგის და განვითარების ცენტრი

6691 200276717

კონსტიტუციის დაცვის კავშირი

6692 204531649

საქართველოს ბიზნეს ინიციატივა

6693 445439320

სანშაინ

6694 437070704

სოფელ ოზურგეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის მშნებლობის ფონდი

6695 430037925

მოირგე

6696 217893439

კავშირი ქართველი და ოსი ქალები მშვიდობისა და პროგრესისათვის

6697 200128940

კავკასიის კამერული ორკესტრი

6698 433103535

საქველმოქმედო ფონდი სიკეთე ჩვენს ხელშია

6699 205209479

გაბრიელ-ბეგი მამალაძის სახელობის კულტურულ საგანმანათლებლო ფონდი ჩემი საქართველო

6700 400008594

ახალგაზრდა სოციალ დემოკრატები

6701 400035252

Young Stomatologists' Scientific Federation

6702 200114795

კავშირი "კომპაქტ-სტანდარტი"

6703 441554079

ასოციაცია საქართველოს საზოგადოება

6704 406275007

472

6705 205045805

სამოქალაქო ტექნოლოგიების ცენტრი

6706 205011164

სამოქალაქო ინიციატივების ახალგაზრდული ცენტრი მომავალი

6707 427725660

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ კალაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6708 406080592

აფხაზეთიდან დევნილთა კავშირი

6709 233108071

საქართველოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ,,მოწყალების არმია"

6710 229316558

მთიანი რეგიონის განვითარების ცენტრი

6711 412699030

ქ. ქუთაისის N59.05 ქ. მუზეუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის გიორგი ხაზარაძის საინიციატივო ჯგუფი

6712 223361573

კავშირი "კუმურდო"

6713 405471476

მოდის ინდუსტრიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირი

6714 215120740

ქალაქ ფოთის ლიტერატორთა და შემოქმედთა კავშირი ორანტი

6715 445560704

საქართველოს ქალთა ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

6716 226553208

კუმისი

6717 416350415

ელსი - ფსიქოლოგიური თერაპიისა და კონსულტაციის ცენტრი

6718 405191910

საქველმოქმედო ფონდი - სინერგია

6719 406086159

რეალური პოლიტიკის კლუბი

6720 404488121

მზიანი

6721 404443893

მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი-საქართველო

6722 406196799

დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრი

6723 400191172

ფონდი ნუგეში

6724 438110438

ძიუდოს სპორტული კლუბი არსენა

6725 211371120

საქ.მეცნიერებათა აკადემიის ს.დურმიშიძის სახელობის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტის პ/კ

6726 442733561

ლურჯი მოცვის კულტურის განვითარების ასოციაცია

6727 209476262

საქართველოს ერთგულთა როტონდა

6728 204974144

საზოგადოება - "მწე"

6729 222442738

საჭილაო

6730 405446744

ინოვაციური ტექნოლოგიების და ნარჩენების მართვის ალიანსი

6731 402077140

ტარას ბიბილაშვილის საქველმოქმედო ფონდი

6732 405064629

ქართული ფოლკლორის აღორძინების ფონდი რერა

6733 225058512

საქ. ადამიანის უფლებების დაცვისა და პატიმართა სოც. უზრუნველყოფის ფონდი

6734 204859867

ქ. თბილისის №137 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6735 406248350

საერთაშორისო თანამშრომლობა განვითარებისთვის

6736 412672380

საზოგადოებრივი განვითარების ხელშეწყობის ინიციატივა-პროგრესი

6737 202059226

საბავშვო თეატრების განვითარების ფონდი თეატრალური სახელოსნო

6738 230870714

ააიპ "კოდა 2009"

6739 239868719

სამოქალაქო ინიციატივათა განვითარების რეგისტრირებული ასოციაცია

6740 205282488

ცამეტი ასურელი მამის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

6741 406209552

წმინდა მარიამი და წმინდა მარკოსი

6742 248054867

საქველმოქმედო ასოციაცია თანადგომა

6743 220369170

ახალი ზუგდიდი

6744 405137276

მედიის მხარდაჭერის ფონდი

6745 400170729

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების ცენტრი

6746 243126265

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "მწვერვალი"

6747 204559708

ბავშვთა უფლებები კავკასიაში

(არარეგისტრირებული კავშირი)

6748 212813277

დასავლეთ საქართველოს ვადო-რიუ კარატეს დოს ფედერაცია

6749 204428379

მოქალაქეობის ქართული სკოლა

6750 433642720

სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამით დაზარალებულთა კავშირი

6751 404977995

სოცკოდექსი

6752 206127993

კომპიუტერული სკოლა ინვალიდებისათვის

6753 204573844

საქართველოს ფეინთბოლისა და სტრაიკბოლის ფედერაცია

6754 239868899

აპრილი

6755 212804269

საქართველოს ფლორბოლის ასოციაცია

6756 204436681

საქ. პარკინსონით დაავადებულთა საქველმოქმედო საერთაშორისო კავშირი

6757 220351223

ასოციაცია სამეგრელო მედეა

6758 211390010

საქართველოს საქველმოქმედო შემოქმედებითი ფონდი ქართული ტრადიციები

6759 431170476

ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტი - თვითდახმარების ჯგუფი

6760 405072898

თვითმმართველობა-ჩვენი საქართველო

6761 406063824

სამწევრისის ჯვრის მონასტრის აღორძინების ფონდი

6762 204911195

საქართველოს მკლავჭიდის ეროვნული ფედერაცია

6763 454406456

ლევან ჟორდანიას საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

6764 216315155

რუსთაველები

6765 437058489

ოზურგეთის მუნიპალიტეტის რაგბის განვითარების კავშირი

6766 415090868

სახელბურთო კლუბი ოქროს ვერძი

6767 419621662

კურორტ საწირეს საოჯახო სასტუმროების მესაკუთრეთა ასოციაცია - საწირე ტური

6768 216454236

ააიპ "ქვემო ქართლის მედია-ჯგუფი"

6769 406050375

საქველმოქმედო ფონდი ღიმილის ბიჭები

6770 400031130

Georgian Chamber of Innovations

6771 419617301

აია გრძნობაა

6772 404562102

დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე

6773 435891661

მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

6774 205117960

ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ეროვნული ცენტრი

6775 446759026

ქედის სათემო განათლების ცენტრი

6776 406219569

საქართველო-ეთიოპიის სავაჭრო სამრეწველო პალატა

6777 417890250

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ტინისხიდის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6778 204974616

#52 საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

6779 231245845

გარემო

6780 204444360

მშვიდობის დესპანი

6781 212864300

ქალაქ ქუთაისის N17 ბაგა-ბაღის მშობელთა კავშირი "ქომაგი"

6782 404966836

კავკასიის მშვიდობის ინსტიტუტი

6783 253073329

კავშირი ,,კოდორი"

6784 206205462

ღია დიპლომატია

6785 404964295

Georgian Airgunners Club

6786 243574342

წიფლარი

6787 238750008

სს "სელორის" პროფორგანიზაცია

6788 400269017

ქალაქ თბილისის №102 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6789 428519105

დედოფლისწყაროს განვითარების ცენტრი

6790 227730676

კავშირი "ეკოსენსი"

6791 202952395

საქ. სპორტის ოლიმპ.სახეობათა აღორძინების კავშირი "ოლიმპინვესტი"

6792 402071477

მედიცინის ექსპერტთა საერთაშორისო გაერთიანება

6793 204523658

ქვემო ქართლის ტურიზმის განვითარება-ნადარბაზევი

6794 239868657

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დახმარების კავშირი მადლი

6795 237067268

საზოგადოებრივი კავშირი ჟურნალისტები ჯანსაღი მომავლისათვის

6796 424618541

ახმეტის ტურიზმის და ტრენინგების ცენტრი

6797 220018479

ზუგდიდის სტუდენტ-იურისტთა კავშირი

6798 217893206

საინფორმაციო და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების კვლევის ცენტრი

6799 200067505

თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

6800 205153000

"ახალი სივოვხლე"

6801 234161965

საქართველოს აზერბაიჯანელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი ,,ოზანი"

6802 431175042

კახეთის ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირი

6803 436255730

ფონდი-გიხაროდენ

6804 400143420

ბალტიური სახლი

6805 406284319

საქართველო-იორდანიის ასოციაცია

6806 204874911

საქართველოს რაგბის კავშირი

6807 202168377

განათლების მუშაკთა პროფესიული განვითარების ცენტრი

6808 416340249

პროექტორი

6809 424618177

ფონდი თუშეთის აღორძინება

6810 404380228

საქართველოს ქურთთა ახალგაზრდობის კავშირი

6811 441998206

სათემო კავშირი კალაშა

6812 405349500

სათავგადასავლო რალი

6813 405219017

უნიქორნი

6814 404585481

საქართველოს საბრძოლო ჯუ-ჯუცუს ფედერაცია

6815 406130002

საქართველოს რუს თანამემამულეთა სამართლებრივი დაცვის ცენტრი

6816 205281176

ინოვაციური მართვის ინსტიტუტი

6817 404496274

საქართველოს ჯარისკაცის დედა

6818 444958743

საქართველოს ხონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ხონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6819 212855622

ქ. ქუთაისის უმწეო მოქალაქეთა დახმარების კავშირი "იმედი"

6820 400288791

ონლაინ მედიის განვითარების ფონდი

6821 404488363

საქართველო მშვიდობისათვის

6822 227722266

"ახალი თაობა"

6823 247000864

ასოციაცია ღირსეული მომავლისათვის

6824 405156316

საეკლესიო წიგნი

6825 445393404

აჭარის განათლების ფონდი

6826 437060289

ტურისტული ასოციაცია - ურეკი

6827 428523500

მეჯიქ მეიქერსი

6828 412750189

არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა თავისუფლებისათვის

6829 448391981

ჰელიკონი

6830 405200535

საქართველოს ბიომასის ასოციაცია

6831 412762470

მორკინალი 1980

6832 212884636

ინვალიდ ბავშვთა და მოხუცთა ასოციაცია სხივი

6833 406284337

აზროვნების გამავრცელებელი საზოგადოება

6834 406252380

მწვანე საქმე

6835 443569568

დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

6836 235893556

სვანეთის კულტურისა და განათლების ცენტრი

6837 404421764

საერთაშორისო ფონდი ,,გაბრიაძის ფონდი''

6838 405429969

მართვისა და განვითარების გადაწყვეტილებების ჰაბი

6839 206034147

თბილისის №121 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6840 208142847

თბილისის №115 საბავშვო ბაგა-ბაღი

6841 400171862

ელ სი სი ჯორჯია

6842 237080671

ძლევაი

6843 204523845

კოოპერაციული ბიზნესის განვითარების ცენტრი - "ჰანზა"

6844 405114807

ჩვენი ჭიათურა

6845 238774448

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის №2 სამუსიკო სკოლა

6846 205008490

"დედის იმედი"

6847 405164575

საქართველოს ელექტრონული სპორტის ასოციაცია

6848 404918675

საბავშვო არაფორმალური განათლების ცენტრი

6849 404450330

საჯარო მმართველთა ინსტიტუტი

6850 401995926

აისაფ-ის პროგრამაში მონაწილეთა ოჯახების 18 წლამდე მოზარდების რეაბილიტაციისა და ინტეგრაციის
საგანმანათლებლო ცენტრი

6851 205029672

სუფთა გარემო

6852 204512492

რეგისტრირებული კავშირი ,,სპორტული ლიგა"

6853 205048072

დემოკრატიის ცენტრი

6854 250724051

საზოგადოებრივი კავშირი გაგრა

6855 233113984

"ლუდვიგ მლოკოსევიჩის" საზოგადოება

6856 203863756

ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

6857 248387767

ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ აჭარისაღმართის რეგისტრირებული სათემო კავშირი მაჭახელა

6858 405389976

ცვლილების ქარი

6859 205042773

ბავშვთა ზრუნვის ასოციაცია-ბზა

6860 204964967

"მარკეტინგული კვლევის ცენტრი"

6861 417878407

ნაბიჯი განვითარებისათვის

6862 440395092

სოფელ ტიბაანის განვითარების ფონდი

6863 216453399

ქველმოქმედთა სახლი

6864 205015142

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი

6865 404440672

ART FACTORY

6866 205038671

"სამართლებრივი დახმარების და განვითარების ცენტრი იმედი"

6867 406102186

ძაღლების მოყვარულთა გაერთიანებული კლუბი პრესტიჟ-ცენტრი

6868 445470534

ლიტერატურის განვითარების ფონდი

6869 427725928

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ნანიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6870 208217954

სრულიად საქართველოს ქალთა კონგრესი

6871 404546844

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ინსტიტუტი

6872 431949243

საქართველოს თერჯოლის რაიონის,სოფელ გოდოგნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6873 404411837

საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება

6874 402212011

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია - მაგნიტსკის ცენტრი საქართველო

6875

რეგისტრირებული კავშირი ინვალიდთა დახმარების ასოციაცია

6876 404445953

ამბროსი (ალექსი) ზამთარაძის დახმარების ფონდი

6877 405298422

დიდოსტატ მოჭადრაკეთა კავშირი

6878 402045657

სოფიქსი

6879 405470235

იუს ვიტე საქველმოქმედო ფონდი

6880 204565915

კავკასიის დიალოგ კლუბი

6881 211398030

საქართველოს პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირი

6882 404383332

სამედიცინო ეკოლოგიის ასოციაცია სეა

6883 421272937

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქალაქ წყალტუბოს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6884 202956417

"საქართველოს სასამსახურო-სასპორტო ძაღლების კინოლოგიური კავშირი"

6885 405478353

უოლტერ ე.დენდის სახელობის ნეიროქირურგიის კლუბი საქართველო

6886 400277384

გახდი ინოვატორი

6887 405356902

ადამიანის რეპროდუქციისა და ემბრიოლოგიის საქართველოს ასოციაცია

6888 406203111

სამცხე-ჯავახეთის კალათბურთის ფედერაცია

6889 228533593

ერთობა

6890 204447508

მთაწმინდის განახლება-განვითარება

6891 225068039

ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

6892 404921750

Terra Caucasus

6893 400159001

ალტერნატიული განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტი

6894 225368090

ბოლნისის განათლების მუშაკთა პროფკავშირი

6895 202062427

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

6896 442732633

საქართველოს სამეგრელოს წალენჯიხის, ქიაჩელის ქუჩის, სარიას ქუჩის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6897 206038205

"საზღვაო ასოციაცია პოსეიდონი"

6898 426118462

ტაძრისის თემი

6899 437371041

სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდი საძმო

6900 405130790

ქართულ-ქურთული საქმიანი საბჭო

6901 426519831

საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა გაერთიანება 'ქართული ფუტკარი'

6902 404900611

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ეროვნული საზოგადოება

6903 204438723

თბ. ი.ნიკოლაძის სახ.სამხატვრო სასწავლებლის გადარჩენის ფონდი. სპექტრი

6904 424067574

ერთსულოვნება სამართლიანობისაკენ

6905 429323564

ხევსურეთი

6906 204992053

რეგიონალური განვითარების სააგენტო

6907 225394686

სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება

6908 401966789

აფხაზეთის ბავშვთა ფონდი ჩვენი ოცნება

6909 404390253

არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს უძრავი ქონების დაცვის კომიტეტი

6910 241499384

ასოციაცია "ქალთა ცენტრი"

6911 216394131

ქვემო ქართლის ჭადრაკის რეგიონული ფედერაცია

6912 240907907

ორიონი

6913 235446193

მარტვილის რაიონის სოფელ დიდიჭყონის თემის განვითარების და დახმარების კავშირი

6914 412731708

ქტიტორი

6915 245429157

სპორტსაზოგადოება "შევარდენის" ბათუმის ბავშვთა სკოლა

6916 405128865

საქართველოს პარლამენტართა კლუბი

6917 404614592

მიმართულების მარკეტინგი

6918 405181315

სედა

6919 218081956

ველი

6920 235893510

ფარი

6921 231245284

გვირაბის უბანი

6922 401980987

თავისუფალ ჟურნალისტთა კლუბი VI კორპუსი

6923 225058629

დემოკრატიული აღორძინების კავშირის ბაღდათის რ-ნის ორგანიზაცია

6924 426534173

ედუქეითედ სითიზენს

6925 421272964

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

6926 205273746

ენკო რეისინგ კლუბი

6927 447862126

საქართველოს შუახევის რაიონის ოლადაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6928 405450863

ახალგაზრდა რადიოლოგთა ასოციაცია

6929 412721096

სარაგბო კლუბ ბაგრატის ფანკლუბი

6930 412721461

კარატეს კლუბი ქუთაისი-1

6931 405115806

სამართლის ახალგაზრდული ასოციაცია

6932 204439018

მარტვილის რ-ნის სოც-ეკონ.განვითარებისა და საქველმ. დანიშნ.ფონდი ჭყონდიდი

6933 400237089

საქართველოს არტერიული ჰიპერტენზიისა და სისხლძარღვთა შემსწავლელი საზოგადოება

6934 445554052

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარაკანოეს ფედერაცია

6935 204981458

"ჯანმრთელობა"

6936 218083133

სინათლე

6937 405431910

საქართველოს გრუმერთა ასოციაცია

6938 406347216

გარო სტუდიო

6939 231240822

ადამიანის უფლებათა დაცვის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია, არა სახელმწიფო

6940 400073763

მოსახლეობის კვლევისა და მხარდაჭერის ინსტიტუტი

6941

ენგური 2001

6942 404892372

კავკასიის მონიტორინგის და კონსალტინგის ცენტრი

6943 406036061

ეროვნულ-სოციალური სამართლიანობის კავშირი

6944 204945284

ეთნიკურ და კონფესიურ ურთიერთობათა ცენტრი - შერიგება

6945 204941224

"სოფლის აღორძინება"-97

6946 405465535

ქართულ-ამერიკული სამართლის აკადემია

6947 417885293

თბილისის გოლფის ფედერაცია

6948 426119032

ბაკურიანის თხილამურებით რბოლების კლუბი

6949 405036394

საქართველოს კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი

6950 404399897

ქ. თბილისის ველოსპორტის მოყვარულთა კლუბი ჯეობაიკი

6951 444549035

თანადგომა 2014

6952 400227287

თბილისის ნარდისა და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებათა ფედერაცია

6953 208215126

სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის ლაბორატორიის _ რეგ კავშირი

6954 445411215

ჯაშების საგვარეულო კავშირი

6955 401984750

ფიროსმანის მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოება

6956 249265673

ფონდი "კოლხი"

6957 446966846

საქართველოს ქობულეთის რაიონის ქალაქ ქობულეთის N2 დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

6958 424071373

თანადგომა შვილებს

6959 400299182

ეფ1 ზრუნვის ფონდი

6960 400078465

მამა ანდრიას დახმარების ფონდი

6961 405183885

სიკეთის ყულაბა

6962 419985635

მათე ენუქიძის დახმარების ფონდი

6963 202265235

"მეანაბრე-მეპაიეთა და სოციალურად ნაკლებად დაცულთა ლობისტი"

6964 439866012

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკი სოფელ ნოსირის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

6965 402046228

ბიზნესის სოფლის მეურნეობის ტურიზმის და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების
საქველმოქმედო ფონდი

6966 405107806

მშვიდობის, დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების სამხრეთკავკასიური ცენტრი

6967 405042323

ლიბერალური ხედვების ასოციაცია

6968 405159527

ჩვენი კორპუსი საელჩოსთან

6969 211398343

საგარეო კულტურულ-ეკონომ.ურთიერ.განვითარე.ფონდი "საქართველო და საერთაშორისო კავშირები"

6970 406245488

ცირა ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა

6971 405275358

საქართველოს ქალთა გოლფის ფედერაცია

6972 405483230

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ძაღლების სიცოცხლე

6973 202387309

საქართველოს სიკეთის, სიმართლისა და ერთიანობის კავშირი

6974 217892118

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაცია

6975 204436342

ჰესტია საერთაშორისო ფონდი

6976 218034071

ცხინვალის რეგიონის სოციალური განვითარებისა და საინფორმაციო-ანალიტიკური კვლევის ასოციაცია

6977 402153888

ფაუნდეიშენ ფორ ასსეთ ენდ ფაინენს ფროთექშენ

6978 416333667

რუსთავის კანოესა და ჯომარდობის კლუბი

6979 439870285

აპოლონ გარუჩავა - უკეთესი მომავლისთვის

6980 418473752

ტრანსფორმატორი

6981 437059077

ჭანიეთის თემის მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესიის ფონდი

6982 415598213

დარკვეთის განვითარების ფონდი

6983 204551608

საქართველოს პატრიოტთა კავშირი ცხუმ-აფხაზეთი

6984 202179230

გერმანელთა ახალგაზრდული კავშირი ბერგადლერ

6985 215141246

ფოთისა და ხობის ეპარქიის განვითარების ფონდი

6986 204385218

საქართველოს მწერალთა კავშირის საგამომცემლო ცენტრი ხომლი

6987 405019082

გარემოს დაცვის და მდგრადი განვითარების ცენტრი

6988 200075845

საერთაშორისო ფონდი "მენაკი"

6989 405135447

ცისფერი მთები

6990 442262579

საქართველო, სამეგრელო, ჩხოროწყუს რაიონი, სოფელ ზუმის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

6991 222942733

ასოციაცია სათნოება

6992 406309025

სპდ პრევენცია

6993 404921689

ქართველ ლიტერატორთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

6994 206346042

საქართველოს უნივერსალური ორთაბრძოლების ფედერაცია

6995 405304246

ქართულ-ფინური საგანმანათლებლო ასოციაცია

6996 202206068

საქართველოს არასამთავრობო სპორტის ორგანიზაცია

6997 406185122

საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ფონდი

6998 445489668

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, ხიმშიაშვილის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

6999 400146668

თავისუფლების ხმა

7000 405391222

ჯორჯიან ქრიეითივ ინდუსტრის ასოციეიშენ

7001 402048404

სამართლებრივ რეფორმათა ინსტიტუტი

7002 430040163

საქველმოქმედო ფონდი უტუ მიქავა

7003 241566024

ააიპი ,,გავაზი"

7004 203864363

"აგრო-ბიზნეს ფონდი-3"

7005 416319308

ნაცვლიშვილების საგვარეულო კავშირი

7006 406161950

ენდურო ქლაბ ჯორჯია

7007 406094630

ახალგაზრდული სახელბურთო კლუბი იმედი

7008 405056095

საქართველოს ადამიანის უფლებათა ქსელი

7009 206128867

საქართველოს პენსიონერ, ინვალიდი, მოქმედი პოლიციელთა და მათი ოჯახის წევრთა ინტერსებისა და
სოციალური დაცვის კავშირი "ღირსება"

7010 204392111

საქართველოს ოფთალმოლოგთა ასოციაცია

7011 405420076

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის ქ. თბილისის საქალაქო ორგანიზაცია

7012 400276385

საზოგადოებრივი მოძრაობა არ ითამაშო

7013 412676894

სამოქალაქო პროგრესის ინსტიტუტი

7014 200226736

სარკმელი XXI

7015 202352612

კავშირი "საქართველოს კონსტიტუციური სამართლიანობის ლიგა"

7016 237093596

სათემო კავშირი ნაგომარი

7017 245439529

ახალგაზრდა მედიკოსთა ასოციაცია ამა

7018 212797259

გარემოს დაცვის ასოციაცია "ჰაბიტატი"

7019 203816898

"საქ. აუდიოვიზუალური სფეროს ავტორთა და პროდიუსერთა საზოგადოება"

7020 245442472

ტექეკოსტანდარტი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

7021 211389647

საქართველოს კარტოგრაფთა ასოციაცია

7022 405277524

ჯორჯია ფლას

7023 405030906

საქართველოს ბუნებრივი სიმდიდრისა და მატერიალური რესურსების დაცვის ეროვნული კავშირი
მამული

7024 405061114

საქართველოს უკონტაქტო რაგბის კავშირი

7025 400114238

საქველმოქმედო ფონდი საფარველი

7026

რეგისტრირიებული კავშირი ერისიონი

7027 248434421

ა(ა)იპ-"მუსლიმანთა სასულიერო-სამუფთო ფონდი-ბარაქა"

7028

საქართველოს აგროეკოლოგიური საზოგადოების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური
ორგანიზაცია

7029 400075823

ჯეოლიმპი

7030 404472049

დაამარცხე სიმსივნე

7031 241569888

მშრომელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

7032 405011561

რელიგიის თავისუფლების კვლევისა და მონიტორინგის ცენტრი

7033 202959414

ანტიმიკრობული ქიმიოთერაპიული სამსახური

7034 205005475

ეკონომიკურ-სტატისტიკური და კონიუნქტურული კვლევების ცენტრი

7035 232387084

არარეგისტრირებული სათემო კავშირი ,,თიანეთი"

7036 416312289

საქართველოს ქიმიური მრეწველობის შპს რუსთავის აზოტის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

7037 404604317

ფსიქიკური ჯანმრთელობა და განვითარება

7038 202908112

საქართველოს რკინიგზელთა პროფესიული კავშირი

7039 404547497

კუნსთჰალე თბილისი

7040 206111713

ი.სტალინის სახელობის ავლაბრის არალეგალული რესტავრირებული სტამბა-მუზეუმი

7041 400157307

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია გრიინგოუ კაუკაზუს ინტერნეშნალ

7042 240418712

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

7043 428518017

წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა-ინტერნატი

7044 206166325

თემის განვითარების ცენტრი

7045 243882982

ხაშურის რაიონის ინვალიდთა კავშირი

7046 212797954

მზრუნველი საერთაშორისო ფონდი

7047 204854979

ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი

7048 404854298

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოება

7049 442731698

წალენჯიხის სათნოების სახლი

7050 404901326

ქ. თბილისის ხელბურთის ფედერაცია

7051 404606878

მონიტორინგის ცენტრი - საზოგადოება

7052 205075997

"ადექს"

7053 405096177

სოხუმის რაიონის ფეხბურთის ფედერაცია

7054 405140627

კერამიკის განვითარების ცენტრი

7055 239868915

მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია დვრიტა

7056 412682280

გამომცემლობა მონადირე

7057 445383656

სკოლამდელი ბავშვობა

7058 205269886

დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბი

7059 405005391

სამოქალაქო უფლებების დაცვისა და კვლევის ცენტრი საზოგადოებრივი მარშალი

7060 437067415

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

7061 241582738

ააიპ არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის ცენტრი "მომავლის სახლი"

7062 422935051

ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

7063 404613174

საქართველოს პროფესიონალური ძალისმიერი სამჭიდის ასოციაცია

7064 412700439

ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის

7065 439860759

მუხა-11

7066 204506347

ხელოვნების განვითარების ფონდი-IMT

7067 417879139

ქართლი

7068 222729082

ვარხნის ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფი "ზეკარი"

7069 202347111

ნისო

7070 211402739

საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია

7071 404883382

სათემო ინიციატივის განვითარების ცენტრი

7072 406312654

უსახელო გალერეა თბილისი

7073 406265615

საქართველოს უსინათლოთა და მცირემხედველთა სპორტის ფედერაცია

7074 211361051

კოდორის ხეობის აღორძინების და განვითარების ფონდი მონადირე

7075 435892900

საქართველოს მესტიის მუნიციპალიტეტის ლატალის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

7076 416351664

საქველმოქმედო ფონდი რუსთავი

7077 404466341

დრეამპარტნერ

7078 400096800

სამედიცინო და იურიდიული დახმარების საერთაშორისო ცენტრი consilium

7079 202187016

140-ე საშუალო სკოლის აღორძინების ფონდი

7080 204514427

ჩვენ მწვანეები

7081 245562537

ამომრჩეველთა კავშირი ერთიანი საქართველოსათვის

7082 445436573

ახალგაზრდული ლიგა

7083 246762383

მომავლის ვექტორი

7084 400262363

რაგბის კლუბი მამონტები

7085 400258715

კეთილი ხალხის ფონდი

7086 405138391

ჯგუფი ურბანული ექსპერიმენტები

7087 204982037

"საერთ. სავაჭრო პალატის საქ. ნაციონალური კომიტეტი"

7088 204978300

"თავისუფალი ინფორმაციის ასოციაცია"

7089 405391865

ექს ნოვა ფაუნდეეიშენ

7090 236069927

მცხეთა XXI საუკუნეში

7091 204442228

საქველმოქმედო და ანტიკორუფციული კავშირი ლაშარი

7092 402188743

ფასილიტაციისა და მედიაციის ცენტრი

7093 202359410

ასოციაცია ჩვენი მომავალი

7094 405498288

საქართველოს ოთხბორბლიანი როლერ სპორტის ფედერაცია

7095 404563744

ქალთა/ბავშვთა უფლებებისთვის

7096 200071518

სოციალურად დაუცველთა (ღარიბთა) საქართველოს საერთაშორისო კავშირი

7097 400177303

სამართლის ახალგაზრდული ცენტრი

7098 404534072

საქართველოს ვენჩურული კაპიტალის ასოციაცია

7099 223364918

სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

7100 406088308

Life Changing Truth Ministry

7101 204469182

ქ.თბილისის მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი

7102 204477477

საქართველოს ვაჭრობის, სოფლის მეურნეობის, ვეტერინარიის, ჯანმრთელობის დაცვის,
საყოფაცხოვრებო მომსახურების დარგების მუშაკთა და მეწარმეთა საერთაშორისო ასოციაცია პროგრესი

7103 405528139

სათემო განვითარების პლატფორმა

7104 224631682

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი

7105 402171270

ევროკლუბი-თბილისი

7106 443568051

ხარაგაულის ინვალდთა ერთობა

7107 441995343

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

7108 204969695

"გარემო და სოციალური პროექტი"

7109 429322798

ნიჩბოსნობის კლუბი ბაზალეთის ტბა

7110 205046733

ეკოპლიუსი

7111 202349306

ახალი ვექტორი

7112 206121150

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების კავშირი

7113 205286411

საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ასოციაცია

7114 208216964

თებულო

7115 205275030

ინტეგრაცია - გზა ნატოსა და ევროკავშირისკენ

7116 430026143

ქეთევან ფუტკარაძის დახმარების ფონდი

7117 217893126

ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული ასოციაცია

7118 405351854

პროგრესული მოძრაობა - მომავლის საქართველო

7119 404394678

ოთარ ლორთქიფანიძის ფონდი

7120 204418843

კოლაჟიკავშირი

7121 405185516

ია მღებრიშვილის სახელობის გალერეა

7122 204989904

ასოციაცია "პრომეთე"

7123 404612219

საქართველოს საპატრიარქოს ქართველოლოგიური კვლევის ცენტრი

7124 406279245

რეგიონული განვითარების ჰაბი

7125 439396057

გაუფერადე სამყარო-საჩხერე

7126 438120285

მსოფლიო ჩემპიონი

7127 412676206

ქუთაისის ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა სახლი

7128 448408571

ახალშენის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

7129 404878487

საქართველოს კულტურის ფონდი ცის ხიდი

7130 404497022

მეზღაპრეები

7131 437976451

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური
ორგანიზაცია

7132 417873965

ასოციაცია ხურვალეთი 2010

7133 224085647

ზიკილია-მუგარეთის საინიციატივო ჯგუფი "მზიანეთი"

7134 440885277

სათემო ორგანიზაცია მოხისი

7135 445593723

ახალგაზრდების განვითარების ქსელი

7136 231260578

საქართველოს ბუნების მოყვარულთა საზოგადოება

7137 230806429

სოფ. ირაგის პონტო-ელინური კავშირის დიასპორა ,,პათრიდა"

7138 404899222

საქართველოს ხარისხის ფონდი

7139 428522093

საქართველოს თაობა

7140 434161667

საქართველოს ეროვნული კარატე-კიკბოქსინგის საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია

7141 406061513

ჩართულობის და განვითარების ცენტრი

7142 401985456

საქართველოს ფეხბურთის ვეტერან მსაჯთა კავშირი

7143 412712168

ინტერ ჯგუფი

7144 445493396

ქართული ბრენდი

7145 406170003

წმინდა მთავარანგელოზის მიქაელისა და გაბრიელის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის,
განვითარებისა და ფუნქციონირების ფონდი

7146 406081877

ძიუდო კლუბი ოლიმპი

7147 200262704

ეკონომიკა, ბიზნესი, განვითარება

7148 416330107

საქართველო, გარდაბნის რაიონის სოფლების ახალი სამგორი, თაზაქენდი, ბირლიკი, კალინინო,
ბოტანიკას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

7149 440886515

საქველმოქმედო ფონდი მომავლის იმედი

7150 443568970

ჩემი იმერეთი

7151 233646392

ჩოჩხათი

7152 212803180

ასკომი

7153 406153200

ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრი

7154 445485868

თავისუფალი სექტორი

7155 412722914

იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

7156 405032192

ფონდი ზურაბ აზმაიფარაშვილის ევროპის საჭადრაკო კავშირის საპრეზიდენტო კამპანია

7157 402068392

ვიცხოვროთ ერთმანეთისთვის

7158 202165058

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქართული წიგნი

7159 400113015

მღვდელ-მონაზონი ვასილ ფირცხელავას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

7160 445468994

დიაკონია

7161

არასამთავრობო ეკოლოგიური ორგანიზაცია გარემო

7162 202464001

ივერიელი

7163 402020479

ქართული პლატფორმა

7164 406040252

ილიაელთა ასოციაცია

7165 433651014

მონადირეთა კლუბი გურიის რესპუბლიკა

7166

ასოციაცია წალენჯიხა

7167 406202372

კახური კერამიკა

7168 412690388

ძოწენიძეთა საგვარეულო კავშირი

7169 400241314

ოჯახური ხმელთაშუა ზღვის ცხელებით, აუტოიმუნური და აუტოანთებითი სნეულებებით
დაავადებულთა და მათ თანამდგომთა ასოციაცია

7170 205272195

საქართველოს განვითარების დახმარების ფონდი

7171 448394924

სახელმწიფო პიროვნება სამართალი

7172 202206567

ადამიანის კანონიერი ინტერესებისა სა სამართლებლივი უფლებების დაცვის საერთაშორისო
ორგანიზაცია

7173 202949961

"წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი"

7174 404416164

სპორტული კლუბი იმედი

7175 206342037

კულტურული ცენტრი - ვარლიგ

7176 404853119

საარქ თანამშრომლობის ქვეყნების სავაჭრო პალატა

7177 404898900

საქართველო-ეგვიპტის თანამშრომლობის ცენტრი

7178 405429585

ქართული სამშენებლო მასალების კლასტერი

7179 212798132

ქუთაისის ახალგაზრდობის ქრისტიანული ასოციაცია

7180 204451672

საგანმანათლებლო დებატების ასოციაცია

7181 445593572

ერთად ავაშენოთ კერა

7182 418468483

საქართველო, შიდა ქართლი გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

7183 216384115

კავკასიელ ხალხთა მეგ.კავშირი "დიალოგი და დემოკრატია" ქვ.ქაწთლის რეგ. ორგანიზ

7184 420433864

ჩვენ ვარსებობთ -ხმა აფხაზეთიდან

7185 406304707

ორგანიზეიშენ ასია-პაციფიქ 1 (უნაპ)

7186 205285644

საქართველოს გეოთერმული ასოციაცია +

7187 426526271

მწვანე ზებრა

7188 406090901

საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა საზოგადოება

7189 224631539

ზემო ხოდაშენი

7190 216403960

რუსთავის დაწყებითი ზოგადი განათლების ხელოვნების სკოლა-ბაღის მშობელთა და მასწავლებელთა
ასოციაცია

7191 424612137

თუშეთი XXI

7192 206129394

კავშირი დახმარების, თანადგომისა და სათნოებისათვის "თანადგომა"

7193 426109098

მედიკოსთა კავშირი

7194 206123899

საქართველოს ახალგაზრდა უროლოგთა საზოგადოება

7195

სათემო კავშირი ბეკამი

7196 204438135

ძველი თბილისი

7197 204559049

ეკოლოგიურად სუფთა და გენმოდიფიცირებული კვების პროდუქტების წარმოებაზე მონიტორინგისა და
მეცნიერული კვლევის ეროვნული ცენტრი

7198 205108168

ქართულ-ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი

7199 445519485

ადამიანები მოქმედებაში

7200 423098445

ნიალა

7201 405186739

ვესტ პოინტის საზოგადოება საქართველო

7202 205296008

სამთო - სათხილამურო კლუბი "თბილისკი"

7203 416304699

Action for Civil Development (ACD)

7204 422430569

ახალგაზრდული გაერთიანება აბაშისათვის

7205 205134530

"ტერრა ჯეორჯიკა"

7206 441993960

ჯვარცხმელები

7207 218082857

მერეთი

7208 405046114

საქართველოს სასკოლო კალათბურთის ლიგა

7209 212896080

სპეცსერვისი

7210 443569611

რელიგიური საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი პ.დ.პ. კარიტასი

7211 230067021

"ახალი ზესტაფონი"

7212 405056754

უნი.ჯი

7213 404435198

საზოგადოებრივი ინიციატივების გაერთიანების ცენტრი

7214 423100325

ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

7215 224621522

საქართველოში მცხოვრებ ქისტ ქალთა საქველმოქმედო ფონდი მარშუა კავკაზ

7216 203857433

"პროცესი" იურისტთა და ადვოკატთა კავშირი

7217 204999653

მთიანი რეგიონების აღმავლობისა და განვითარების ასოციაცია

7218 220414521

ლტოლვილ, ადგილობრივ ბავშვთა, მოზარდთა და ქალთა სარეაბილიტაციო, კულტურულსაგანმანათლებლო, დასაქმების ასოციაცია ჯანსაღი მომავალი

7219 405120907

მარიჯანის საინიციატივო ჯგუფი

7220 205243878

საქართველოს მკლავჭიდელთა ფედერაცია

7221 402172965

სამოქალაქო ჩართულობის განვითარების ცენტრი

7222 406163921

საქართველოს ევროპული განვითარების ცენტრი

7223 448411727

აჭარის ქვიშის სპორტის სახეობათა ასოციაცია

7224 404640073

მე გხედავ შენ

7225 419989178

საქართველოს ეროვნული გვარდიის ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი ოდიში

7226 209474344

ასოციაცია "სპრაიტი-ჯორჯია"

7227 405282616

იუნოფს პროექტი-ევროპული სკოლა აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის

7228 446754058

საქველმოქმედო ფონდი ხახუტა

7229 202163309

სავაჭრო კომერციული ცენტრების (ბაზრობების) კავშირი

7230 237097921

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის გურიის რეგიონალური კომიტეტი

7231 405231002

რაზმი

7232 426520703

მშვიდობიანი თანაცხოვრება

7233 404504899

პენია ბლაუგრანა თბილისი

7234 243125845

კავშირი "ბედიანი"

7235 430028677

დიპლომატიური აკადემია

7236 404931703

ყოფილ პატიმართა და პატიმართა დახმარების კავშირი თანადგომა

7237 406119016

მმა საქართველოს ფედერაცია

7238 405369060

განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ცენტრი

7239 204898744

საქართველოს სამბოს ეროვნული ფედერაცია

7240

სამეცნიერო კვლევითი საგანმანათლებლო ფონდი თაობა

7241 404379025

ასოციაცია ახალგაზრდა პარტნიორები

7242 406088941

გვანცას დახმარების ფონდი

7243 224073570

კავშირი "კონტრასტი"

7244 405319196

საჯარო პოლიტიკის ინსტიტუტი

7245 404872820

ოთარ რუსიშვილის დახმარების ფონდი

7246 216403844

სკოლა-ახალი საქართველოსათვის

7247 231254077

ენა და საზოგადოება

7248 205005108

საქველმოქმედო კავშირი "მარიამი"

7249 205278171

აბრეშუმის გზა +

7250 238157962

ააიპ "სუ"

7251 404594596

საქართველო-დანიის მეგობრობის საზოგადოება

7252 202440082

საქართველოს ლოქსმასტერთა ფედერაცია

7253 202169973

თაობა-2000

7254

ბ+

7255 405104998

კრეატივ ინიშიათივზ

7256 405355020

აკადემია "განათლება განვითარებისთვის"

7257 204413027

ჟენევა-შვეიცარიის ¿ლტოლვილთა ჰუმანიტარული დახმარების ასოციაციის წარმომადგ.საქართველოში

7258 217892430

ნორჩ ფეხბურთელთა ასოციაცია "გაზაფხული"

7259

მედიის მხარდამჭერი ჯგუფი

7260 404482813

ისტორიულ-ლიტერატურული და საგანმანათლებლო საზოგადოება ჩვენი საუნჯე

7261 237091936

საზოგადოებრივი კავშირი საერთო სახალხო მოძრაობა კორუფციის წინააღმდეგ გურიის მხარეში

7262 406066929

გელინო

7263 443570930

კავშირი სამართლებრივი განათლებისა და პროგრესისათვის

7264 204460699

საქ.მრავალშვ.მარტოხ.კომპაქტურ.ჩასახლ.ლტოლვილ ბავშვთა და უპატრონო მოხუცებულთა ხსნის
კავშირი იმედი

7265 404491046

თანამედროვე უკრაინის ინსტიტუტი

7266 243895415

სათემო კავშირი ,,ოცნება"

7267 404610756

ალბიუსის პაროდონტოლოგიის საერთაშორისო სკოლის კლუბი

7268 428519310

სათემო ორგანიზაცია გამარჯვება

7269 216393640

ქ.რუსთავის ბიზნეს ცენტრი

7270 229326814

არასამთავრობო ორგანიზაცია - ქალთა ასოციაცია ბაზალეთი

7271 441486973

ინოვა საზოგადოებისთვის

7272 400116174

კერა ჯორჯია

7273 402183917

არტემისი

7274 405351658

მთის რაჭის განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაცია

7275 205029752

ბიზნესისა და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი

7276 205060681

სპეციალისტი 2005

7277 424614616

სპორტული კლუბი ,,თუშეთი''

7278 404988705

ღია კარი მხარდაჭერისთვის

7279 434176875

საქართველოს აზერბაიჯანელ სპორტსმენთა კავშირი

7280 200250959

საქველმოქმედო ფონდი ირაკლი ბაგრატიონ მუხრანბატონიშვილი

7281 441995245

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის სოფლების დაბლაციხე,ბუკისციხე,დიდი
ვანი,შუასურები,ზემოსურების სოფლების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

7282 215608545

საზოგადოება "თაბაგრები"

7283 400083477

მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატი ჩემი ოჯახი

7284 412729873

სპორტული კლუბი ჯომარდობა ქუთაისში

7285 405165896

მესხეთ-ჯავახეთის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

7286 232001801

სოფლის მეურნეობის და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თერჯოლის
რაიონული საბჭო

7287 432545089

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ ოკამის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

7288 416308579

ბედნიერი ბავშვები

7289 218023323

სპორტსმენთა შიდა ქართლის რეგიონალური კავშირი ბობონა

7290 226571000

მებაღეთა კავშირი "მოდი ნახე"

7291 404482369

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების ინსტიტუტი მზიური

7292 404391163

საქართველოს სამარიტელთა კავშირი

7293 220360466

სათემო კავშირი ინგირი +5

7294 401966477

CAUCASUS ACADEMY OF SECURITY EXPERTS

7295 437059139

კავშირი საქველმოქმედო ორგანიზაცია ბახვი 2011

7296 445412410

IV Agency

7297 204451725

კიოკუშინ კარატეს ფედერაცია

7298 204412117

დამოუკ.სახელმწ.-თა თანამეგობ.-ის განვით.მხარდაჭერის ჰუმანიტ.ფონდის ამიერკავკასიის
განყოფილება

7299 242002541

საზოგადოებრივი კავშირი - იმედი XXI

7300 211398851

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ასოციაცია

7301 205030483

საქართველოს პატენტრწმუნებულთა ასოციაცია

7302 200232453

რელიგიური პლურალიზმის ცენტრი

7303 204564792

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდი

7304 404920396

საქართველოს ექიმთა და დიაბეტით დაავადებულთა კავშირი მელიტა

7305 204525549

სრულიად საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ანტინარკოტიკული ცენტრი

7306 404580020

სინათლე მომავალს

7307 442570950

ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

7308 404589441

სოციალური მეწარმეობის სახლი

7309 424617025

თუშეთის გომეწრის ხეობის საბჭო

7310 406321966

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ურურუ

7311 205212054

კანადური ბიზნესის მხარდაჭერის ჯგუფი

7312 406173279

კოლორიტი 1991

7313 245569870

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტყვიის სროლის ფედერაცია

7314 405302453

არასამთავრობო ორგანიზაცია საბაზო შემოსავალი საქართველო

7315 404967880

ჩინეთ-საქართველოს კულტურისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭო

7316 444960525

ინდოეთის სავაჭრო პალატა საქართველოში

7317 404545587

საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა და პოლიტოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია

7318 446979967

წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის ფონდი

7319 200212652

კავშირი "დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი"

7320 422733518

ქართული საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის ლიგა

7321 429321227

ძიუდოს სპორტული კლუბი ფშაველა

7322 406274268

სპორტის მართვის მეთოდოლოგიის და ტექნოლოგიების ასოციაცია

7323 204395984

მიწისა და უძრავი ქონების პროფესიონალთა ასოციაცია

7324 402023109

საქართველოს ორფის ასოციაცია ჯეორფი

7325 204441032

საზოგადოებრივი მოძრაობა ფესვები

7326 405125305

სამოქალაქო რეფორმაცია

7327 422432718

განათლების და განვითარების ცენტრი მაკრონი

7328 445393510

ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

7329 405332180

უსაფრთხოების პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

7330 400177269

ჟურნალისტთა და ექსპერტთა იურიდიული აკადემია-პუჩო

7331 406119445

მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომის ფონდი ”აკვანი”

7332 405444755

შალვა ძნელაძის მუზეუმი

7333 235446013

ონოღიის სათემო კავშირი პროგრესი

7334 245438922

მეზღვაურთა სამედიცინო, სარეაბილიტაციო ცენტრი

7335 401992634

ჯანმრთელობისა და სოციალური განვითარების ცენტრი

7336 225059897

როკითის საკრედიტო კავშირი

7337 215138438

მალთაყვა 2005

7338 404585855

სექტორი 3

7339 200071625

`პროფესიონალ ფინანსისტთა ალიანსი-კავშირი`

7340 205154848

ენის მოდელირების ასოციაცია

7341 404606360

საზღვარგარეთ კორეელი ვაჭრების მსოფლიო ასოციაცია თბილისი

7342 205063642

ანო და ვანო

7343 224073133

სამცხე-ჯავახეთის მხარის სპორტცეკვების ფედერაცია

7344 404918210

ქ. თბილისის ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია 2012

7345 223103166

კავშირი ,,ციცერონი"

7346 442569105

ცაგერის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

7347 436047494

მომავლის პროექტი

7348 404488354

ქართველ არქიტექტორთა ინსტიტუტი

7349 404392162

სათავე

7350 401995757

ტყე შევუნახოთ შვილებსა

7351 240908327

კავშირი ,,ქარელელი"

7352 405214664

მულტიმედია განათლების ცენტრი

7353 242574479

კავშირი ლეჩხუმისათვის მზრუნველთა ასოციაცია "ლეჩხუმი-07"

7354 215096651

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი აქტა ვიტა

7355 406347234

ახალგაზრდა ბუღალტერთა ასოციაცია

7356 400228348

მიმინო

7357 225376508

საზოგადოების ახალ გარემოსთან შეგუების ხელშემწყობი საქველმოქმედო ფონდი იმედი-2000

7358 434168321

საქართველოს მარნეულის რაიონის სოფელ ქაპანახჩის,ილმაზლოს,ქეშალოს,ამბაროვკას, ალგეთის,
პირველი ქესალოს,მეორე ქესალოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

7359 402153165

კორეული კულტურისა და ენის ფონდი საქართველოში

7360 228539105

არწივის ხეობა

7361 212795493

სამეცნიერო-სამეწარმეო პირთა კავშირი ინტეგრატორი

7362 405312549

360 გრადუსი

7363 204939380

ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა საქველმოქმედო ფონდი გიორგი

7364 441558299

საქველმოქმედო ფონდი ღმერთის იმედად

7365 400041218

საქართველოს სომეხ ინტელიგენტთა კავშირი

7366 204422776

კონტაქტი-სრულიად საქართველოს პირველკურსელთა არასამთავრობო ასოციაცია

7367 417886470

მე ვარ ქალი

7368 445596506

აჭარის ყინულის ჰოკეის ფედერაცია

7369 200264285

ჰუმანი

7370 204969962

საქართველოს ელექტრონული კომერციის მომხმარებელთა კავშირი

7371 405308475

გალის რაიონის სოფ. ოტობაიას საექიმო ამბულატორია

7372 235446004

არასამთვრობო ორგანიზაცია ჰემერა

7373 405203097

სპორტუნი

7374 233109935

მეომარ პატრიოტთა კავშირის ლაგოდეხის რ/ორგანიზაცია

7375 247861719

შუახევის მთის რეგიონის მევენახე ფერმერთა ასოციაცია

7376 405312629

ექიმთა უფლებების დაცვის ასოციაცია დაიცავი ექიმი

7377 241569977

ასოციაცია ქინძმარაული

7378 200186707

კავშირი "მძლევარი"

7379 202457153

ასოციაცია ქართულ-ბერძნული მითოლოგიის გზაზე პრომეთეოსი

7380 402177719

ეკო რეინჯერი

7381 400275180

ველოსპორტის სპორტული კლუბი 'პუულ 53'

7382 405264930

საქართველოს არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის ალიანსი

7383 445492645

ქართული სიახლეების ცენტრი

7384 400296069

საქველმოქმედო ფონდი "ნათელი გული"

7385

მთა, ადამიანები, პრობლემები

7386 420434220

კოლხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი

7387 404947689

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია ეტიკი

7388 202063916

კავკასიის კომპიუტერული ქსელების საერვაშორისო ასოციაცია

7389 218022459

შიდა ქართლის რეგიონული ფეხბურთის ფედერაცია

7390 204569485

მეფრინველეობის განვითარების ასოციაცია

7391 412699548

დემოკრატიის და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი

7392 412708066

მოზარდ-მაყურებელთა დამოუკიდებელი ახალგაზრდული თეატრი მარჯანიშვილელები

7393 216384749

ეკოლოგიის, განათლების, ჯანდაცვის და გარემოს დაცვის კავშირი ეკოლოგია პლუს

7394 402084294

საქართველოს პოზიტიური ფსიქოლოგიის ასოციაცია

7395 205174951

კავშირი - საქართველოს მერწყულის ეპოქის მეცნიერებათა აკადემია - საღმრთო საქართველო

7396 215129028

რ/კ საქართველოს ანტიკორუფციული კომიტეტი

7397 400249003

სალომე უბილავას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ჩვენი შვილები

7398 404864483

ახალგაზრდული ორგანიზაცია-კავკასიური ერთობა

7399 405283465

ნათელი გონება

7400 417889057

საქველმოქმედო ფონდი გორმედი

7401 204979112

საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხელოვნების კოლეჯის განვითარების ფონდი

7402 406275873

ხარისხის ინსპექციისა და უსაფრთხოების საგამოძიებო სამსახური (უსს)

7403 442571753

დეხვირის არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ

7404 226166261

სამცხე-ჯავახეთის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

7405 200102325

კავშირი "საზოგადოება და სამართალი"

7406 437061377

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გურიის რეგიონალური ორგანიზაცია

7407 416334675

ქვემო ქართლის კიბერსპორტის ფედერაცია

7408 443868575

ერთიანი ქართლი

7409 231244392

კონსტიტუციის უფლებების დაცვის ქსელი

7410 401992705

ინოვეითივ სისტემს რისერჩი

7411 239868737

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამეგრელო გურიის რეგ. ორგანიზაცია

7412 226529717

სამელიორაციო ასოციაცია ქესალო

7413 248386205

ეკო - 21

7414 405129016

სპორტსმენთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

7415 204956878

კავკასიის ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიული კვლევების ცენტრი

7416 436046351

პატრიოტები-განათლებისთვის

7417 224620809

ახმეტის რაიონის საკრებულო

7418 206177858

მწვანე სარტყელი

7419 242576627

ცაგერისა და ლენტეხის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი

7420 245440483

მდგრადი განვითარების ფონდი

7421 404484697

სახელმწიფოსა და სამართლის კვლევის ეროვნული ცენტრი

7422 402019356

ექიმები ექიმთა და პაციენტთა უფლებებისათვის

7423 406119034

საქართველოს სასამართლო მეცნიერებათა აკადემია

7424 204970763

ახალგაზრდა ხელოვანთა კავშირი

7425 241565267

ობოლ და მზრუნველობასმოკლებულ ბავშვთა დაცვის ასოციაცია

7426 202300367

მედია მხარდაჭერის ცენტრი

7427 442569418

ცაგერისა და ლენტეხის ეპარქიის განვითარების ფონდი

7428 402159622

ახალგაზრდობა მდგრადი განვითარებისათვის

7429 248387801

ჭოროხი

7430 402007715

ფინანსურ ექსპერტთა და შემფასებელთა დამოუკიდებელი ინსტიტუტი

7431 202231995

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული ბიზნესის ასოციაცია /ყოფ. ეან საქართველო/

7432 216403988

#7 საშ.სკოლის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

7433 400218019

საქართველოს სპორტული ცეკვების ეროვნული აკადემია

7434 211380511

ქ.თბილისის 161-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

7435 422936345

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი-ახალგაზრდობა

7436 432545150

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ ახალციხის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

7437 404605236

საქველმოქმედო ფონდი ბარბარე

7438 402091981

ხარა მომავალი

7439 442735658

წმინდა ცოტნე აღმსარებლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

7440 202195542

ფორ თუ ლაიფ

7441 445510698

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მონადირეთა და მეთევზეთა სპორტული ფედერაცია

7442 405292918

დაზღვევის კავშირი

7443 202173325

კავშირი ადამიანის უფლებათა კავკასის დირექტორატი

7444 240420638

ააიპ "ერთად ჩვენ ერთი ქალაქი ვართ"

7445 405393943

სენექტუსი

7446 404554193

ვეტერან აფროსანთა კავშირი შაქო

7447 406092534

ძალისმიერ სპორტის საერთაშორისო გაერთიანება

7448 412696060

იმერის ვარსკვლავი

7449 400011731

ოპერაციების კვლევის ინსტიტუტი

7450 245441455

ბიზნესის სამეცნიერო, სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი

7451 404420827

განათლების განვითარების ცენტრი

7452 229659045

ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

7453 402014397

იურიდიული განათლებისა და კვლევების ცენტრი

7454 406171271

ახალგაზრდები მომავლისა და ცვლილებებისთვის

7455 405519559

ევროინტეგრაცია საქართველოსთვის

7456 404880866

საზოგადოებრივი ინსტიტუტი

7457 237976838

სათემო კავშირი ბუბა

7458 402211977

რაგბის კლუბი არაგველები

7459 443854946

არასამთავრობო ორგანიზაცია "იმედიანი"

7460 400145008

თბილისის საერთაშორისო ქრისტიანული კავშირი

7461 445439641

მძლეოსნობის სპორტული კლუბი ათლეთიკა

7462 242574497

სათემო კავშირი აისი

7463 231289325

" საკონსულტაციო ცენტრი მმსც " " Consulting Center CCVW "

7464 445554114

სტუდია ამარჯა

7465 215108425

უხუცესთა გაერთიანებული კავშირი

7466 423098720

ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა

7467 445461893

აჭარის გოლფის ასოციაცია

7468 200113714

საქართველოში რუს თანამემამულეთა კავშირი ოტჩიზნა

7469 226530233

ქ. თბილისის N147 საბავშვო ბაგა-ბაღი

7470 205051370

საქართველოს მოსახლეობის ერთიანობისა და სოლიდარობის კავშირი

7471 405117733

სამართლის კავშირი ჯერარსი

7472 245441277

ტრანსექსპერტი

7473 204995915

საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია

7474 215108014

ასოციაცია ინვალიდ ბავშვთა რეგიონალური ცენტრი სანო

7475 204567851

ქართული სპორტის გულშემატკივართა კავშირი შევარდენი

7476 204463179

აფხაზეთის პედიატრთა ასოციაცია ჰიპოკრატე

7477 434160212

საქართველოს მუსლიმთა ახალგაზრდა ცენტრი

7478 404562987

ნინო მუსერიძის ფონდი შენთვის

7479 419989631

ჭყონდიდი

7480 404928496

სამოქალაქო და სოციალური კეთილდღეობის ცენტრი

7481 400159957

მწვანე საფარის მცველები

7482 406205985

ეზიდური კულტურის ცენტრი

7483 204997968

საქართველოს ქიმიურ-ეკოლოგიურ პრობლემათა შემსწავლელი კავშირი მონიტორინგი

7484 233146789

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

7485 443861723

ხაშურის ბოდიბილდინგისა და ფიტნესის ფედერაცია

7486 402173642

თბილი კერა

7487 406266749

საქართველოს ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა ფეხბურთის ფედერაცია

7488 204463302

მეფრინველეთა კავშირი ქართული პროდუქტი

7489 205047260

ვივიდ ჯორჯია

7490 422740449

სოფელ მიქელწმინდის წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის აღორძინების ფონდი

7491 445534315

აჭარის გოლფის რეგიონალური ფედერაცია

7492 405405468

შექმენი შენი მომავალი

7493 402077943

ქართული სამართლის კორპუსი

7494 239393946

საჩხერის სპორტული კლუბი ფალავანი 2020

7495 227718896

კავშირი-"გზა მომავლისაკენ"

7496 212811643

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთნიკურ უმცირესობათა ცენტრი

7497 200268272

საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაცია

7498 426110040

ანდეზიტი

7499 402038424

საქართველოს ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ჩუღურეთი 1-ის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

7500 445436154

აჭარის რეგიონალური ფუტსალის ასოციაცია

7501 448053007

ხულოს მუნიციპალური სერვისი

7502 206120936

დემოკრატიის სწავლების ახალგაზრდული ცენტრი

7503 419992057

პროფესიული განვითარების აკადემია

7504 404460588

ქ.თბილისის მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

7505 204556505

საქართველოს რაიტთერაპიის ფედერაცია

7506 220362729

სათემო კავშირი ორსანტ

7507 400323244

რელიგიური ორგანიზაცია იოგა ყოველდღიურ ცხოვრებაში

7508

იმერეთის ბერძენი ეროვნების მცხოვრებთა კავშირი ნიკეა

7509 438115745

ჩვენი ხელებით

7510 448390045

სამოქალაქო აქტივობა და ჩართულობა

7511 404855670

საგურამო

7512 245541855

გურამ და ნოდარ შაინიძეების სახელობის ფონდი ქომაგი

7513 402047067

ყრუთა და სმენადაქვეითებულთა ფეხბურთის ეროვნული ფედერაცია

7514 202210669

ინიციატივა

7515 429653555

ვანის საჭადრაკო კლუბი ნინო

7516 204435593

სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია

7517 404936352

ჩემი საქართველო-დემოკრატიისათვის

7518 404476802

განვითარების ცენტრი

7519 200065614

ასოციაცია განვითარებისა და კულტურის ცენტრი

7520 415595083

თემობა

7521 430799978

თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი

7522 400211061

საქართველოს ენერგეტიკოსთა ასოციაცია

7523 404504416

ახალგაზრდა მოაზროვნე რეფორმატორთა კავშირი

7524 404604157

საქართველოს საპატრიარქოს ჩრდილოეთ ამერიკის ეპარქიის განვითარების ფონდი

7525 204465122

საქართველოს ბავშვთა განვითარებისა და რეაბილიტაციის ფონდი "ზონენშაინი"

7526 445513490

ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური ინოვაციების ფონდი

7527 404620914

რესტარტ ინიშიათივ

7528 204497981

21-ესაუკუნის მეან-გინეკოლოგთა და პერინატოლოგთა კავშირი

7529 436034774

დღის ცენტრი ლაზარე

7530 404475055

ჩვენი თბილისი

7531 405217000

ლეველ2 ფილმს

7532 412702240

იმერეთის დიაბეტიანთა რეგიონული ასოციაცია

7533 435432961

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ თამაკონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

7534 404392466

ბედნიერი მომავალი თაობა

7535 431167621

რუისპირი XXI

7536 200250254

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "საქართველო-სკანდინავია"

7537 212709489

ქუთაისის ექიმთა ასოციაცია

7538 202256842

ცენტრალული აზიისა და კავკასიის საერთ. ჰუმ. სამცნ. კვლ. ფონდი

7539 404455629

ქართული ხმალაობის და ფარიკაობის ეროვნული ფედერაცია

7540 205222212

ატელიე ვარანი კავკასია

7541 205292789

კახა ზარნაძის სახელობის კავშირი "ქართული საბრძოლო ხელოვნების აკადემია ხრიდოლი"

7542 218031314

კავშირი შიდა ქართლის ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე-დოს ორგანიზაცია

7543 404415995

თბილი-ისი

7544 445562766

საქართველოს ახალგაზრდული საზოგადოება

7545 236081725

რეგისტრირებული კავშირი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ექიმები

7546 404982202

მე მიყვარს ჩემი პატრიარქი

7547 404603728

საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ასოციაცია

7548 404506986

მოქალაქეები უკეთესი გარემოსთვის

7549 223354073

"გეა"

7550 404414763

საზოგადოებრივი მოძრაობა ეროვნული პლატფორმა

7551 405452727

საბავშვო ბაღების მხარდამჭერი ასოციაცია

7552

ვაიო

7553 400152936

ახალგაზრდული ინტეგრაციის ცენტრი

7554 406130404

თანადგომის ცენტრი

7555 218083179

ქურთის მუნიციპალიტეტის საგამომცემლო დაწესებულება ხეობის მაცნე

7556 245586469

ქ. ბათუმის №11 საბავშვო ბაღი

7557 405497984

მედიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია - მედუ

7558 237092962

სათემო ორგანიზაცია მშვიდობა

7559 404931838

ხელოვნება საზოგადოებისთვის ჯგუფი

7560 400130265

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ინსტიტუტი

7561 404950059

მეტაბოლური დარღვევების კორექციის ცენტრი ფოლიუმი

7562 405320228

საქართველოს სამჭიდის ლიგა

7563 405117859

ინიციატივების სახლი

7564 443855874

სათემო ორგანიზაცია ჯანსაღი თემი

7565 405335203

სრულიად საქართველოს დავით აღმაშენებლის საზოგადოება

7566 404605735

საგანმანათლებლო პროექტი

7567 405226429

შოკ რეისინგი

7568 400307654

მზე

7569 421280768

თეას სახლი

7570 406271902

საქართველოს საცხენოსნო გამყოლთა ასოციაცია

7571 406084605

წმ. მამა გაბრიელის სახელობის პალიატიური ჰოსპისი

7572 402046987

საფეხბურთო კლუბი აფხაზეთი

7573 428518375

მაძღარაშვილთა საგვარეულო კავშირი

7574 404914866

ამერიკული წიგნის კლუბი

7575 253071937

ფონდი "დეტსტვო"-ს თბილისის

7576 437067344

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის სოფელი ნატანები და შრომას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

7577 220356200

რეგისტრირებული კავშირი ადამიანის უფლებების დაცვისა და დემოკრატიული განვითარებისათვის

7578 424611520

ახალგაზრდული წინსვლა

7579 245624105

საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია ბათუმის ოფისი

7580 251720320

გლეხთა საკრედიტო კავშირი "იმედი'"

7581 245437781

აჭარის ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა ასოციაცია

7582 204929177

საქართველოს გრიგოლ ფერაძის სახელობის პოლონელ მედიკოსთა კავშირი

7583 406363279

ტრეი ფორ სტრეი

7584 400219143

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი

7585 212919127

საქართველოს უძლიერეს მამაკაცთა და მთიელთა თამაშების ეროვნული ფედერაცია

7586 220005321

სპორტის აღორძინების ასოციაცია

7587 225386043

კავშირი "ქვ.ქართლის მეწინავე სადროშო"

7588 205011618

შერეული ოჯახების კავშირი

7589 405410639

ემპათიური საზოგადოება

7590 200065222

ასოციაცია "სამყარო ჩვენი სახლია"

7591 405420325

აივ დადებითი ქალები - ჩვენ ვარსებობთ

7592

ეგრისი

7593 206034156

თბილისის №136 საბავშვო ბაგა-ბაღი

7594 218022903

ასოციაცია ქალები XXI

7595 247865341

ჭვანის ბაგა-ბაღი

7596 448048844

ხულო+

7597 222941299

ამბროლაურის რაიონის ვაზის უნიკალური ჯიშების დაცვის და აღორძინების კავშირი-ვაზის კავშირი

7598 220348773

რეგისტრირებული კავშირი ბაში

7599 234238679

არასამეწარმეო (არაკომერციული ) იურიდიული პირი "ქალები ჯანმრთელი მომავლისათვის"

7600 212685931

სს გუმათჰესების კასკადის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი პროგრესი

7601 404491082

ზევსი

7602 231244132

საუკუნის მომავალი

7603 406325329

საერთაშორისო თანამეგობრობა-სამართლიანობა

7604 406183570

პროგრესული საზოგადოებრივი განათლება

7605 401982976

სანთელ-საკმეველი

7606 405138471

სამოქალაქო განვითარების და განათლების ცენტრი

7607 204494555

ფონდი საერთაშორისო განათლების ცენტრი

7608 202249441

საქართველოს იურისტთა და ექიმთა ასოციაცია

7609 204996175

"საქართველო კორუფციის გარეშე"

7610 422734036

ციხისუბნის სათემო კავშირი

7611 406116545

ოკრიბელაშვილების საგვარეულო კავშირი

7612 245593077

კავკასიური დიალოგის ცენტრი

7613 237079344

საქველმოქმედო კავშირი ქველმოქმედება-საქმე

7614 215148169

ნაბადის სამეზობლო განვითარების ასოციაცია

7615 431175729

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ კურდღელაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

7616 238755245

,,ქართული ლიგა"

7617 445389357

მედიალაინი

7618 206148658

საქართველოს სამხედრო ექიმთა ასოციაცია

7619 404543865

თბილისის ბოდიბილდინგის,მენფიზიკის და ფიტნესის ფედერაცია

7620 416321698

ქვემო ქართლის ბოდიბილდინგისა ფიტნესის და ბოდიფიტნესის ფედერაცია

7621 220415067

ასოციაცია "იმედის სახლი"

7622 204427325

მომავალი

7623 400322860

მოძრაობა შქმერისთვის

7624 405301454

საქართველოს გასტრონომიის ასოციაცია

7625 400190011

სამზეო

7626 244561201

საჯიჯაო 2002

7627 412741056

ააიპ ინვალიდთა გაერთიანება

7628 417874839

სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლა ორბი

7629 427719463

შაშიანის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

7630 223101827

ასპინძა

7631 412692705

დემოკრატია მოქმედებაში

7632 202303747

საქართველო-შვეიცარიის ბიზნეს ასოციაცია

7633 427721815

ბაკურციხელი

7634 202427980

თქმა მართლისა

7635 241581775

"ფალავანი-გრემი"

7636 418472487

დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

7637 401960552

ტურაშვილების საგვარეულო კავშირი

7638 420001535

მომავალი 2016

7639 239403061

სათემო კავშირი "სარეკი"

7640 405480215

ტურიზმი - სოფლის გადასარჩენად

7641 205207818

IUCN - სამხრეთ კავკასიის პროგრამული ოფისი

7642 424072363

საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის ახალციხის რაიონის სოფელ ფერსის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

7643 239886655

ახალგაზრდული მოძრაობა ნათელი მომავლისათვის ლიმა

7644 416324533

საზოგადოებრივი ინიციატივებისა და კვლევის ცენტრი

7645 404904564

12 ჯვაროსანი

7646 205080133

GS-1 საქართველო

7647 405449849

პელიკანი

7648 402048556

ვეტერანთა კავშირი დიოსკურია

7649 203862588

ინფორმატიკის განვითარების ხელშემწყობი საერთაშორისო ფონდი

7650 434169053

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის, სოფ. ქურთლიარის, ბაიდარის, დიდი მუღანლოს, ლეჟბადინის და
დოლისყანას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

7651 427740938

საქართველოს ნერგის მწარმოებელთა ასოციაცია

7652 406146629

მოძრაობა ჯანსაღი მომავლისათვის

7653 205199729

რემერტის ფონდი

7654 241564972

ასოციაცია `კავკასიის მერიდიანი`

7655 419999167

პროაქტივ ჯგუფი ჯორჯია

7656 406198341

დიჯი სოლთი

7657 231254406

თელავის ახალგაზრდობის ქრისტიანული ასოციაცია

7658 205000023

საერთაშორისო ფონდი "აპექსი"

7659 404887869

სტუდია ასტეროიდი

7660 216395452

ფრიადოსანი

7661 202277650

საქართველოს დეპუტატთა კავშირი

7662 220370391

რეგისტრირებული კავშირი საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდი

7663 204461956

კავშირი "LMN კომუნიკაციები-საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სააგენტო"

7664 428881490

დმანისის ახალგაზრდული კლუბი – გადავარჩინოთ კულტურა

7665 406184837

ესპანური ცენტრი იბერია

7666 405513476

საქართველოს ვადო-რიუ კარატე-დოს ფედერაცია

7667 404589049

ასოციაცია სოციალურად განვითარებისთვის 1

7668 212919662

შპს თეატრი მეორე სართულზე

7669 205281595

საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

7670 404895459

მეცნიერები და საქართველო გლობალურ ეკონომიკაში - საზოგადოება „დია“

7671 205205552

საქართველოს რესტორატორთა და ოტელიერთა ასოციაცია - "პარტნიორი"

7672 220349335

ინვალიდ ბავშვთა დახმარება

7673 443122096

საქართველოს სერფინგის ეროვნული ფედერაცია

7674 437373263

გურიის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაცია

7675 232000768

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მოქალაქეობრივი აღზრდის კავშირი "ბავშვები საქართველოს მომავალი"

7676 202063122

ასოციაცია-ეკოქიმია

7677 405206281

საქველმოქმედო ფონდი მომავლის მზე

7678 405250473

სავალდებულო დაზღვევის ცენტრი

7679 405451434

კონსტიტუციური თავისუფლების კუთხე

7680 430042759

საბანკო რეფორმებისათვის

7681 233109793

ლაგოდეხის წმინდა სამების სახელობის ეკლესია

7682 445563346

აჭარის ძალისმიერი სპორტის ფედერაცია 2019

7683 400197452

სპორტული კლუბი თეთრი ლომი

7684 404928682

საქართველოს მხატვართა ეროვნული შემოქმედებითი გაერთიანება

7685 402203343

მაგიდის ჩოგბურთის კლუბი-ოლდსქული

7686 200143923

საერთაშორისო სრული კონტაქტური კემპოს სპორტ-კლუბი "დრაკო-პროფი"

7687 203813310

"ბაგირა"კატების მოყვარულთა საქართველოს გაერთიანებული კავშირი

7688 215082265

ქ.ფოთის ეკონომიკური და კულტურული განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია ფოთი და ფოთელები

7689 405341740

საქართველოს ოსტეოპათთა ასოციაცია

7690 435892875

საქართველოს, მესტიის მუნიციპალიტეტის ჭუბერის ადმინისტრაციული ერთეულის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

7691 206100342

ავღანეთის ვეტერანები"საქართველოსთვის ვეტერან და ინვალიდ მეომართა კავშირი"

7692 202937322

საქ. შევარდნაძის ფონდის ინვალიდ ბავშვთა სააგენტო

7693 222941707

რესურსები და ოპტიმიზაცია

7694 244973258

დავით კაკაბაძის სახელობის ხონის სამხატვრო სკოლა

7695 412718803

საქართველოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ქუთაისის საქალაქო ფონდი

7696 405241386

ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტი

7697 437062759

განვითარებისა და დემოკრატიის რეგიონალური ცენტრი

7698 209474219

ქ.თბილისის სკოლა-ლიცეუმი "ანის" განვითარების ფონდი

7699 206340556

ასურული ახალგაზრდული ორგანიზაცია "ნინევია" საქართველოში

7700 404388934

საერთაშორისო ფონდი საქართველო და ევროპა

7701 211347185

ქ. თბილისის მერიის კოტე ფოცხვერაშვილის სახელობის №7 ხელოვნების სკოლა

7702 202957531

საქართველოს ბერძნულ სათვისტომოთა კავშირი

7703 404525439

ხეორის ხეობის სოფლების აღორძინების ფონდი

7704 402039959

გზის მცველი

7705 430033572

საქართველოს ზესტაფონის რაიონის დაბა შორაპნის და სოფელ ფუთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

7706 405382036

ნოდარ გელენავას სახელობის საჭადრაკო კლუბი

7707 216402710

ცამეტი ასურელი მამის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

7708 431179477

ქვემო ხოდაშნის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი

7709 405463975

ფონდი თან სიკეთე

7710 405155898

თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება

7711 405320166

საყდრისის კომიტეტი კულტურული მემკვიდრეობისთვის

7712

კულტურულ-სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაცია

7713 421271000

ძიუდოს კლუბი ბაგრატი-2015

7714 440889353

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ დირბის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

7715 405197905

სოინგლაბ

7716 202392482

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი - სიფი

7717 204410654

კავშირი ბინული

7718 404435214

HR & IPR Association

7719 204451075

საქართველოს ეროვნული საგანმანათლებლო საზოგადოება

7720 445609413

საქართველოს ბიო სუბტროპიკული პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია ბიო სუბტროპიკი

7721 404382869

კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია

7722 420006424

ხელები მშვიდობისთვის

7723 249252703

აფხაზეთიდან დევნილთა დახმარების ფონდი

7724 400214059

ქართული ავეჯის კლასტერი

7725 233645641

ლანჩხუთის რაიონის ჩოჩხათის თემის სათემო კავშირი იმედი

7726 400056513

ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბი

7727 402052470

საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია

7728 202057503

სათესლე კარტოფილის მწარმოებელთა კავშირი

7729 422733821

ოქსფამი

7730 204963110

ეკოლოგიური ტექნოლოგიებისა და ტრანსპორტის ასოციაცია

7731 215140906

ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ქ. ფოთის კავშირი

7732 404883373

საქართველოს და ბელარუსის რესპუბლიკის თანამშრომლობის საერთაშორისო ასოციაცია

7733 430797881

მარაბდის ახალგაზრდული ასოციაცია

7734 225395854

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ბოლნისის ეპარქიის განვითარების ფონდი"

7735 417879228

2 წლის ანდრია დვალიშვილის დახმარების ფონდი

7736 440891448

სალბუნი

7737 401977786

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა
მშობელთა შრომითი უფლებების დაცვის კავშირი

7738 405208172

დავით პეტრიაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

7739 400330183

ჯეო ფილმ სტუდიო

7740 200091480

კავშირი "პატარა კახი"

7741 245444069

სამართლიანობის დაცვის ასოციაცია ბათუმი-სტრასბურგი

7742 405083671

საპატიო კონსულების ასოციაცია საქართველოში

7743 236098316

კვალი

7744 405421397

აიდიაზლებ

7745 437371611

თვითმმართველობის განვითარების სამოქალაქო ცენტრი

7746 418472628

შიდა ქართლის რეგიონალური ჭადრაკის ფედერაცია

7747 402039478

ოდიში-1990

7748 205275058

ურბანული დაგეგმარების თბილისის სააგენტო

7749 404517769

იმედი უკვდავია

7750 204931716

ასოციაცია მედიკოს-სოციალური კავშირი "კავკასიელი მედიკოსი"

7751 402176284

ჰერეთის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო ცენტრი

7752 415105512

ქ. ფოთის შერეული ორთა ბრძოლებისა და კარატე-დოს ფედერაცია

7753 442735499

ჯვარის ქალთა ორგანიზაცია

7754 406040083

საქართველოს პროფესიონალური ორთაბრძოლების ფედერაცია PROFC

7755 417875856

მომავალი შევქმნათ ერთად

7756 212890503

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხელშეწყობის ცენტრი

7757 404956847

საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი

7758 405238960

საქართველოს ნივრის ასოციაცია

7759 405455680

მერძეულ ფერმერთა ეროვნული ასოციაცია

7760 405069483

აბსო

7761 405200562

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბიზნეს საბჭო

7762 405252042

საზოგადოებრივი ინიციატივების პლატფორმა

7763 402215385

მგვ გრინ სფეის

7764 228928471

ფერმერთა კავშირი ლორე

7765 202247942

ახალგაზრდა ლიბერალთა ასოციაცია

7766 204858902

ქ. თბილისის N41 საბავშვო ბაგა-ბაღი

7767 204996898

"დადიანთა საგვარეულო სახლი"

7768 405526033

დინ ქონსალთინგ

7769 206167832

საქართველოს ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და განათლების ფონდი

7770 404437034

ჟურნალი მუსიკა

7771 427719757

კავკასიაში მცხოვრებ ბავშვთა ოჯახების დახმარების საერთაშორისო ფონდი

7772 200177398

საერთაშორისო ფონდი "სათნოება სათნოთათვის"

7773 446964928

ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია ფორეჯი

7774 204410789

ჯვარის მამის სახელობის ტაძარი

7775 400069055

პოლიტიკისა და სამართლის ცენტრი

7776 419985458

ასოციაცია ფერმერთა დახმარება და ეკოლოგია

7777 204442941

LINK-Tbilisi Center of Language and Culture-ენისა და კულტურის თბილისის ცენტრი

7778 237094069

ოზურგეთის განვითარების ფონდი

7779 227725860

საქ ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა გურჯაანის რეგ.განყოფილება

7780 405347138

გურიის მდგრადი განვითარების ფონდი

7781 404888948

საქართველოს ავტორთა და შემსრულებელთა საზოგადოება ჩაკრულო - ქონებრივი უფლებების
კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი ორგანიზაცია

7782 405117573

საქართველოს საქმიან ქალთა გაერთიანება

7783 405154844

ჰაბი-საქართველო

7784 204443986

საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა

7785 405191929

საქართველოს ენდოკრინულ ქირურგთა ასოციაცია

7786 405306011

ბიზნესის რეაბილიტაციისა და გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაცია

7787 405091190

ინტეგრაცია-ევროატლანტიკური არჩევანი

7788 209472514

ქ. თბილისის №216 საბავშვო ბაგა-ბაღი

7789 417887530

სამოქალაქო საზოგადოების გზამკვლევი

7790 445496918

ნ.ბ.ო ნარკომანიასთან ბრძოლის ორგანიზაცია

7791 245439388

საქართველოს სამოციქულო მართმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს ბათუმისა და სხალთის
ეპარქიის წმინდა გიორგის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

7792 431177077

სოფელ ფშაველის ქალთა საბჭო

7793 400016031

ვაჩუქოთ ბავშვებს სიცოცხლე

7794 419618578

ნაბიჯი-ტყიბული

7795 243895175

რეგიონალური კავშირი მეცხოველეობის ასოციაცია ,,წიქარა"

7796 239403347

საწერეთლო

7797 204428789

ჯასდი კლუბი. კავშირი

7798 405195729

მუსიად თბილისი - დამოუკიდებელ მრეწველთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია

7799 405421805

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

7800 404483885

სოციალური მხარდაჭერისა და განვითარების ცენტრი

7801 445611071

სიკეთე მარტივია

7802 245426613

გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია მთა-ბარი

7803 205228449

საქველმოქმედო ფონდი კვალი

7804 427740233

შემოქმედი საზოგადოება

7805 404922786

სტრატეგიული შეფასებების ცენტრი

7806 406276569

11 მხარე

7807 405114228

ეკონომიკის და სამართლის საერთაშორისო საბჭო

7808 440389777

ზედაშეს კულტურის ფონდი

7809 416341104

ქვემო ქართლის ესთეტიკური ჯგუფური ტანვარჯიშის ფედერაცია

7810 405412147

საქართველოს დენტალ ჰიგიენისტთა ასოციაცია

7811 245419603

მესამე სექტორის განვითარებისა და მენეჯმენტის ბათუმის ცენტრი

7812 218082321

გორის ლიტერატორთა და ხელოვანთა კავშირი

7813 204978907

ასოციაცია ეკოპულსი

7814 404914820

თბილისის ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

7815 415105656

20 ივნისის მოძრაობა

7816 430035008

რეფორმებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

7817 439397350

წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელისა და ყოველთა ზეციერთა ძალთა სახელობის ტაძრის მშენებლობის
ფონდი

7818 215149444

საინიციატივო ჯგუფი ინიციატივა ნათელი მომავლისათვის

7819 206339443

დიდი კავშირები

7820 204943419

ფონდი სოხუმი

7821 405241224

უნიკა ჯგუფი

7822 405454734

დინება

7823 404954395

მომავალი დღეს

7824 412754229

ინვალიდთა ასოციაცია

7825 406218141

სულგრძელობა

7826 245586628

ქ. ბათუმის № 19 საბავშვო ბაღი

7827 249268466

დევნილი შეზღუდული ინარის მქონე პირთა კავშირი "მშვიდობა"

7828 402128611

ქალთა სამყარო

7829 406347840

სფეისი

7830 435433050

საქართველოს,სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ ნაგვაზაოს დემოკრატიული განვითარების
ფონდი

7831 211403701

ქართული ეროვნული ცნობიერების გადარჩენის საზოგადოება

7832 234242799

აზები (AZEBI)

7833 216447815

ეკლესია მონასტრების განვითარების საქველმოქმედო ფონდი "ამაღლება"

7834 405303032

ქრონიკულ დაავადებათა მონიტორინგის ასოციაცია

7835 445415881

აჭარის ქალ ბიზნესმენთა ასოციაცია

7836 205247703

ხუროთმოძღვრების რეაბილიტაციის ცენტრი

7837 405028795

ლიბერალიზმის ინსტიტუტი

7838 204515140

რეგისტრირებული კავშირი "ჯორჯიან ვაინ ფემილი"

7839 404573831

საქმე, არა სიტყვები

7840 445528171

დაღესტნური დიასპორა საქართველოში

7841 426112477

ბორჯომის გარე განათება

7842 204414990

¿გაენათი¿საერო ინსტიტუტის სტუდენტთა კავშირი.

7843 218083080

საგანმანათლებლო მეცნიერებების ინოვაციების ცენტრი

7844 223353984

ხოდო

7845 402104021

საპიენსი

7846 405303568

საქართველოს თხილის კლასტერი

7847 211395569

საქართველოს შსს ვეტერანების, პენსიონერთა და ინვალიდთა სოციალური დაცვის კავშირი "აბჯარი"

7848 432544650

თელიანის დევნილთა თემი 2016

7849 204415953

ჟურნალისტთა ასოციაცია ბლექ სი პრეს

7850 203845606

"საქართველოს მთასვლელთა ფედერაცია"კავშირი

7851 415591675

ნაბიჯი ჭიათურა

7852 430797890

თეკალის ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

7853 441993103

ამაღლება 2011

7854 205010049

"ახალი აფხაზეთი ერთიანი საქართველოსათვის"

7855 204545322

საქართველოს ბავშვთა აღზრდის და განვითარების ასოციაცია

7856 400188596

ქალთა საერთაშორისო ქსელი

7857 204517175

თავისუფალი არჩევანი

7858 436255277

ზაზა ნადირაძის სახელობის კანოე კლუბი "მცხეთა"

7859 208145728

თბილისის №76 საბავშვო ბაგა-ბაღი

7860 202949710

"საქართველოს სამხედრო-სამრეწველო საინჟინრო აკადემია"

7861 404405675

ქველმოქმედი-13

7862 206120918

დიდგორის ორდენი

7863 404604870

ცოდნის გამავრცელებელი ცენტრი - თეიქ ექშენ

7864 416320038

საქართველოს ტრიატლონის ფედერაცია

7865 237094158

საზოგადოებრივი კავშირი საბიუჯეტო კვლევების ცენტრი

7866 401977107

ჩანგური

7867 204431668

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია

7868 429323653

არტიზანული ბაზა

7869 422934383

ზნაკვა 2012

7870 404851996

საქართველოს მეტყველების თერაპევტთა ასოციაცია

7871 216317055

რუსთავის ისტორიული მუზეუმი

7872 209478830

საქ. დემოგრაფიული საზ. კავშირის გლდანის რაიონული ორგანიზაცია წარმომადგენლობა

7873 404869406

დემოკრატიული განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

7874 205252153

ზუკას თასი

7875 400150322

საქართველოს ფისომოყვარულთა კლუბი

7876 225061152

თემთა აღორძინების და დახმარების ფონდი

7877 431165614

თელავის LIONS CLUB

7878 401998157

კრიტიკულ კატასტროფათა და მედიცინის საქართველოს ასოციაცია

7879 412692787

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის ბესიკ ადამიას საარჩევნო კომპანიის ფონდი

7880 443567114

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი

7881 417882429

ინოვაციები დემოკრატიისა და გენდერული თანასწორობისათვის

7882 405206593

ქართული სამზარეულოს განვითარებისა და პოპულარიზაციის ასოციაცია

7883 405334197

ალტერეკო

7884 416342559

ქართველი ახალგაზრდები მოქმედებაში

7885 238738194

საქ.სოფლად სპორტის აღორძინების ასოციაციის სამტრ.რ-ული ორგანიზაცია

7886 405451764

სამოქალაქო მონაწილეობის ცენტრი

7887 405256173

მიგრიაულთა საგვარეულო კავშირი

7888 405366955

საქართველოს ქერლინგის ეროვნული ფედერაცია

7889 202382028

რეაბილიტაციის სოციალური სამოქალაქო ინტეგრაცია და სხვა RSI

7890 224623753

"ცხრაკარა"

7891 405148184

ჯანდაცვის საერთაშორისო ასოციაცია

7892 402048235

საქართველოს დემოკრატიული ლიგა

7893 404472842

თემოფონდი

7894 442572431

უსახელოურის ვაზისა და ღვინის დაცვის ასოციაცია

7895 202949131

რეგისტრირებული კავშირი: "საქართველოს ეკო-სოციალური კავშირი"

7896 404485491

ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის და თანამედროვე რუსეთის ინსტიტუტი

7897 206108923

ქველმოქმედთა ურთიერთთანამშრომლობის საერთაშორისო ფონდი

7898 204467745

საბრძოლო ხელოვნების კიკ-ბოქსინგის სპორტული კლუბი კონდორი

7899 200196974

"საქართველოს საერთაშორისო კონტაქტური ტაეკვან-დო-ს კავშირი"

7900 218063958

ასოციაცია მწვანე ბილიკი

7901 445388786

ჩვენი თაობა

7902

თეატრი ანდეგრაუნდი

7903 200152752

"საქართველოს ბარმენთა საზოგადოება"

7904 205259995

ანსამბლი ლაზი

7905 432543125

არკ ჯეორჯია

7906 438730786

ძიუდოს სპორტული კლუბი "სამტრედიის იმედი"

7907 220375163

ასოციაცია ენდე

7908 431950392

უფლებადამცველთა ასოციაცია

7909 205018719

საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი კავშირი ქორბუდა

7910 216415500

მხატვრული ტანვარჯიშის კლუბი "კლასიკა"

7911 442571012

ცაგერის რაიონის სოფელ ოყურეშის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

7912 241567014

ზურიკო ჭიჭიბოშვილის სახ.სპორტის კავშირი

7913 442261419

ჩხოროწყუს ინვალიდთა ასოციაცია

7914 243572022

სათემო კავშირი "ვარძია"

7915 202202874

საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში

7916 402144648

თბილისის საცხენოსნო ხალხური თამაშობებისა და საცხენოსნო სპორტის ეროვნილი ფედერაცია

7917 405047480

საქართველოს ახალგაზრდა სპორტსმენთა და ხელოვანთა ასოციაცია

7918 220361908

რეგისტრირებული კავშირი სამეგრელო ზემო-სვანეთის ფარმაცევტთა ასოციაცია

7919 204943552

კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი

7920 204473667

პარკინსონიზმის და ექსტრაპირამიდული დარღვევების საქართველოს ასოციაცია

7921 235895037

სვანეთის ტურიზმის ცენტრი

7922 204442148

საქართველოს მრავალშვილიან დედათა საზოგადოებრივი კავშირი ქართვლის დედა

7923 229319591

კავშირი ნაკადული

7924 412688550

დამოუკიდებელ ადვოკატთა ლიგა

7925 406192007

კახეთის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

7926 427717704

ფერადი სახლი

7927 405109056

კავკასიის შვეიცარულ აკადემიური ქსელის ალუმნი ასოციაცია

7928 205248873

საქართველოს თხილის ექსპორტიორთა კავშირი

7929 431165543

ქართული ტრადიციული ღვინის ფონდი

7930 405205816

თბილისის საერთაშორისო კრეატიულ ეკონომიკური ურთიერთობები

7931 400096846

ერთიანი საქართველოსთვის მებრძოლთა კავშირი

7932 204413777

საერთაშორისო საზღვაო სამართლის ასოციაციის წარმომადგენლობა

7933 446758438

ქედის სტრატეგიული განვითარების ასოციაცია

7934 406029818

მამაკაცის ჯანმრთელობის საქართველოს ასოციაცია

7935 443568293

წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის რელიგიურ-საქველმოქმედო ორგანიზაცია

7936 226557561

კავშირი "იმედი"

7937 222940897

სათემო კავშირი ლუხუნი

7938 416330152

დელ მარი

7939 400280717

გადაწყვეტილება შენზეა

7940 425359596

ბოლნისის მუნიციპალური სტადიონებისა და სპორტული მოედნების მართვის სამსახური

7941 405386997

ქველმოქმედება გადამდებია

7942 245586236

აჭარის ბიზნესის განვითარების ცენტრი

7943 404906161

იუჯი ფონდი

7944 416315696

სრული ბიბლიური არადენომინაციური ქრისტიანული ეკლესია სამლოცველო სახლი ყველა ერისთვის

7945 404583385

საქართველოს პენსიონერთა გაერთიანება

7946 236098209

მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის მართლმადიდებლური საშუალო სკოლა

7947 236096737

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია

7948

სოციალურად დაუცველ, ლტოლვილ, ობოლ ბავშვთა და მოხუცთა დახმარების კავშირი იმედი

7949 204438402

ფსიქოლოგიური კონსულტაციისა და რეაბილიტაციის ცენტრი PCRC

7950 427722486

თამარიანი

7951 205066532

საქართველოს ახალგაზრდა ნატურალისტთა და ბუნებისმეტყველთა საზოგადოება

7952 232560421

სოციუმი და სამოქალაქო საზოგადოება

7953 204898129

საქართველოს ეროვნული ფედერაცია "სპორტი ყველასათვის"

7954 405049059

დრიმ სამიტ

7955 404499743

ხელი ხელს-2015

7956 442733071

ზარქუების საქველმოქმედო ფონდი

7957 405275349

ქალაქ თბილისის N67 საბავშვო ბაგა-ბაღი

7958 405007184

ნინო ჭანიშვილის საარჩევნო ფონდი - მომავალი ჩვენია

7959 424067672

ორგორა

7960 448051722

ჭიდაობის კლუბი ხულო

7961 406174973

ქართული სულის აღორძინება

7962 202175779

თბილისური დუდუკის მოღვაწეთა კავშირი

7963 406172671

ეუჰაკ

7964 402049010

ეუროპ სტადის ლეიბორ ჯორჯია

7965 417885131

მამუკას დახმარების ფონდი

7966 438728129

ღანირი

7967 239887716

სამართლიანი არჩევნებისა და ლიდერ პედაგოგთა კავშირი

7968 205253223

კავკასიის განვითარების ინიციატივა

7969 402170770

ციფრული უნარებისა და დემოკრატიული განათლების ცენტრი

7970 231245462

"ჩვენი მამული"

7971 405079640

აუტიზმის კვლევისა და ხელისშეწყობის ფონდი

7972 204888880

სტალინის იდეურ მემკვიდრეთა საქართველოს კავშირი

7973 405196942

საზოგადოება არტმონდ

7974 424611245

ფერმერთა ასოციაცია-აგრო ვიტა

7975 436034701

კონსტიტუციის უზენაესობა

7976 434065085

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ფერმერული მომსახურეობის სერვისცენტრი

7977 217892886

ქართლის ინვალიდთა კავშირი

7978 404431824

ყოველთა ქართველთა სახალხო დარბაზი

7979 404870500

საქველმოქმედო ფონდი თიინ ჩელენჯ ჯორჯია

7980 206129704

კავკასიის დედაქალაქთა ასოციაცია "ტრიადა & +"

7981 412756058

იმერეთის ველო ასოციაცია

7982 234242771

ააიპ "დირჩალიშ"

7983 204420117

მშვიდობისა და სამართლიანობის საერთაშორისო ფონდი

7984 401985269

კეთილი სამარიტელი

7985 235893002

საქ. პენსიონერ ვეტერანთა კავშირი

7986 405455699

დავით ზოდელავას სახელობის თბილისის ზღვის კლუბი

7987 421270047

რეგიონალური განვითარების ახალგაზრდული ფონდი

7988 204430598

საზოგადოებრივი ფონდი თბილისი ნარკოტიკების გარეშე

7989 402036998

მუზეუმების გაერთიანება

7990 404439602

Quilt

7991 400155176

ახალგაზრდული სამეცნიერო გაერთიანება

7992 205021466

ეროვნული თანხმობის საერთაშორისო ფონდი

7993 249270863

"პონტე"

7994 215607476

ს/კ "კაცხი"

7995 406144373

კეთილი სამარიელი საქართველოში 2015

7996 448051376

საქართველოს ხულოს რაიონის, დეკანაშვილების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

7997 405432802

მთის კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ცენტრი

7998 404412444

ობოლაძეთა საგვარეულო კავშირი

7999 400263040

გარემოსა და ნადირობის მდგრადი განვითარების საზოგადოება

8000 412713728

შპს იმერეთის რეგიონის შაშის ფედერაცია

8001 236094490

დიღმის კავშირი

8002 431171518

სამოქალაქო ინიციატივა უკეთესი მომავლისათვის

8003 204970059

ასოციაცია ვარშავა-თბილისი

8004 224077727

დემოკრატია და სამართალი

8005 225377507

რეგიონები - ახალი საუკუნე

8006 223238404

ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

8007 434066128

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

8008 416329333

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 11-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8009 401963381

სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაცია

8010 222014594

ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

8011 200086557

კავშირი ახალგაზრდა დამცველთა ასოციაცია

8012 200083042

საქ. ტრანსპორტელთა გაერთიანებული თავისუფალი კავშირი

8013 304385699

სპორტლაიფი

8014 405382018

სილიკონ ველი თბილისი

8015 404428758

საქართველოს სამეფო სახლის საერთაშორისო ფონდი

8016 203865424

საქ. ეროვნული აკადემია მეცნიერებისა და ხელოვნების დაცვის ფონდი

8017 222443773

სათემო კავშირი აბაშა

8018 404385321

გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოება

8019 245434935

კავშირი XXI ს NGO

8020 404540314

ვაი ნოთ გალერი

8021 212795377

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოც.იმერ.ორგანიზაცია

8022

რუისის ეპარქიის წმინდა გიორგის საქველმოქმედო კავშირი

8023 445487624

ბათუმის ტალღა

8024 204443691

მშვიდობისა და განვით.ახალგაზრდული ინიციატივების საერთაშ.ცენტრი

8025 218041839

ქართველთა და ოსთა კინოსტუდია

8026 200110469

უშიშროების დაცვის სპეცსამსახური

8027 206124344

საარჩევნო გარემოს განვითარების ცენტრი

8028 400284367

ჩვენ მსოფლიოსათვის

8029 419988277

სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრი

8030 406244078

ა(ა)იპ მედია და განათლება

8031 419985582

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ოდიში 1919

8032 226530439

გარდაბნის სოფ. მეურნეობის გადამამუშავებელი მრეწველობის მ. პროფ. საბჭო

8033 412764726

კომუნიკაცია საქართველო

8034 416342381

საქართველოს ყინულის ჰოკეის კლუბი აისმენ

8035 203863140

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისოურთიერთობების კვლევის ფონდი

8036 412672889

პოეტ ნიკოლოზ კურტანიძის სახელობის შემოქმედებით ლიტერატურული სალონი მეორე სიცოცხლე

8037 205223275

ფონდი პროგრესისათვის

8038 400277017

სპორტული კლუბი დავითურები

8039 406324641

განათლება-XXI საუკუნე

8040 405115619

ქართული ხუროთმოძღვრული სკოლა

8041 405003570

მონადირეთა ლეგიონი

8042 217893554

ხანდაზმულთა სოციალურ-კულტურული ცენტრი ბერმუხა

8043 405017360

სქემ-მონაზონ ისაიას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ალილო

8044 200113180

საერთაშორისო კავშირი ვეტერანები საზღვრებს გარეშე

8045 404604816

აი.ჯი.ი.ბიზნეს პალატა

8046 412710017

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეთა ასოციაცია (ბათა) ერთსულოვნება
გამარჯვებისათვის

8047 204476628

ამერიკა კავკასიის სოციალური დაცვისა და სტრატეგიული კვლევის ფონდი

8048 435891894

სვანეთის მთამსვლელთა ფედერაცია

8049 405067092

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია

8050 406350862

განათლების დამცველთა ასოციაცია

8051 405124752

საქველმოქმედო ფონდი ხანდაზმულთა პანსიონატი ბედნიერი სიბერე

8052 212797384

განსაკუთრებულ მდგომარეობათა ლიკვიდაციის საერთ. ფონდის საქართველოს ფილიალის ქუთაისის
წარმომადგენლობა

8053 400163773

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ინტეგრაცია სასკოლო პროცესში

8054 212800628

ეკოლოგიური კავშირი სპექტრი-ეკო

8055 439866021

საქართველოს, სამეგრელოს, ქალაქ სენაკის რკინიგზის ჩრდილოეთ ნაწილის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

8056 424068840

სამცხე-ჯავახეთის უნივერსალური ორთაბრძოლების კლუბი 13 ლეგიონი

8057 204966304

საქართველოს კულინართა და გურმანთა ასოციაცია-კავშირი

8058 405334605

ეროვნული ერთიანობის ცენტრი - ჟიული შარტავას საზოგადოება

8059 412685321

კახიძეების საგვარეულო კავშირი

8060 418471068

გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო

8061 211389406

საზოგადოებრივ სამეცნიერო ცენტი ბიომედინფო

8062 405210828

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართული სული

8063 224619287

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

8064 245415144

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ავტომფლობელთა ფედერაცია

8065 405430617

უკეთესი მსოფლიო

8066 404508840

გარემოსდაცვითი მოკვლევის ცენტრი

8067 242731415

ჭალე

8068 404520559

კუს ტბის განვითარების ფონდი

8069 433106916

ყარაჯალის მუსლიმთა საქველმოქმედო უხუცესთა კავშირი

8070 405389235

დანართი

8071 204972422

"თანამშრომლობა განვითარებისათვის"

8072 425359827

საქველმოქმედო ფონდი ბოლნისი

8073 226575408

მეგობრობის ცენტრი

8074 243126247

ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

8075 205039331

თბილისი

8076 405136348

საქართველოს ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაცია გალას

8077 404891774

საქართველოს ხელოვანთა კავშირი კადაგი

8078 404999613

ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა კავშირი

8079 231240813

კავშირი ჩოგბურთის სპორტული კლუბი

8080 412721489

კარატეს კლუბი წყალტუბო-1

8081 205209371

საქართველოს საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიის და კოლპოსკოპიის საზოგადოება

8082 415094891

საქართველოს მეთევზეთა კავშირი 2015

8083 405057628

ამიერკავკასიის ქირურგ ქალთა ასოციაცია

8084 421276416

საზოგადოებრივი კავშირი ანდამატი

8085 441997822

განვითარების ფონდი გურია

8086 405414699

კანადურ ქართული სამრეწველო სავაჭრო პალატა

8087 406220860

გაერთიანებული საზოგადოება თანადგომა-კელასური

8088 202064899

საქ.მარტოხელა ხანდაზმულთა,ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი

8089 400027314

ნატვრის ხე 2012

8090 400201642

აუტიზმის ფონდი კემპუსი

8091 404598039

ფიზიკური მედიცინის, კურორტოლოგიის და ბალნეოლოგიის ასოციაცია

8092 412763852

ლენი აკადემი

8093 433104188

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების შრომის კავშირის, ქვემო ფონა, ზემო ფონა,
ზემო ხეჩილი, ქვემო ხეჩილის და დონას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8094 400195784

ახალგაზრდული ინიციატივების მართვის ცენტრი

8095 412726983

მძიმე ჯვარი-ვაკეთოთ სიკეთე უანგაროდ

8096 226119937

ბორჯომის რაიონის ბერძენთა კავშირი ანატოლი

8097 427721398

საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევარ-სოციოლოგთა ასოციაცია

8098 416332187

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის რუსთავისა და ქვემო ქართლის მწერალთა
ორგანიზაცია

8099 439417061

კორუფციის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი

8100 400031773

საავტომობილო კლუბი F მოტორსი

8101 405179355

გარემო და საზოგადოება

8102 205036389

ნოზაძეთა საგვარეულო კავშირი - ვიქტორ ნოზაძის საზოგადოება

8103 419985056

ზუგდიდის ჭადრაკის ფედერაცია 2011

8104 218082312

ასოციაცია გწყალობდეთ ვასთერჯი და ვიცხოვროთ ერთად-ივმა ცარამ

8105 205228519

ახალი ცხოვრება

8106 406220851

საქართველოს უკრაინელთა ახალგაზრდული ორგანიზაცია-სვიტანოკი

8107 243123071

ლეონარდო

8108 222729000

კავშირი ჭრელა

8109 405032174

კავკასია მშვიდობისთვის

8110 205042149

ექიმთა საერთაშორისო ეთიკის ინსტიტუტი

8111 404617072

მარიამ უგრეხელიძის საბალეტო კამერული დასი

8112 204941457

ასოციაცია "განვითარება"

8113 400096196

რელიგია და სამოქალაქო საზოგადოება

8114 232001767

თერჯოლის მედ მუშაკთა პროფკავშირული ორგანიზაცია

8115 202064817

სამართლებრივი ურთიერთობის ასოციაცია

8116 415091910

ოთარ ხარჩილავას წარმდგენი ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

8117 242009036

კოლხა 2009

8118 206075085

ქ. თბილისის მერიის არჩილ ჩიმაკაძის სახელობის #3 ხელოვნების სკოლა

8119 216414654

რუსთაველ ექიმთა ასოციაცია "გეონი"

8120 424616614

მაღრაანის ღვინო

8121 206122346

საქართველოს რადიომოყვარულთა ეროვნული ლიგა

8122 432548442

სპორტ კლუბი ამირანი

8123 439860134

ხანდაზმულ მარტოხელა და ფიზიკურ უნარშეზღუდულ დევნილთა საქველმოქმედო ფონდი "MyHouse"

8124 405012007

ადამიანთა უფლებების ხელშეუხებლობის ასოციაცია დაცვის სიგელი

8125 204949814

"საქ. პედაგოგთა თავისუფალი პრიფესიული კავშირი"

8126 243126201

წალკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

8127 204878114

ფონდი გაეროს ასოციაცია

8128 400154514

კავკასიის მკვლევართა საზოგადოება

8129 200272659

სამართლიანობის ინსტიტუტი

8130 205006615

"ტრაექტორია"

8131 204565666

ქრისტიან ქალთა ცენტრი

8132 406043641

საქართველოში სამედიცინო ინფრასტრუქტურის განვითარების მხარდაჭერის ფონდი

8133 246999618

ასოციაცია შავი ზღვისპირეთი

8134 205014795

ნიკოს კაზანძაკისის მეგობრობის საერთაშორისო საზოგადოება

8135 419986162

ქართული თხილის სტაბილური მიწოდების მხარდაჭერის ასოციაცია

8136 415082948

სამეგრელო-ზემო სვანეთის საპლაჟო ფეხბურთის რეგიონალური ფედერაცია

8137 400294007

გრინ კარაბინერსი

8138 400184439

საქართველოს ქალაქ თბილისის ზაჰესის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8139 416318862

რუსთავის სიონის სამრევლო სკოლა „მთაწმიდელი"

8140 405351266

აკუსტიკა

8141

სატემო კავშირი დეხვა

8142 239868611

,,ნუგეში"

8143 424253863

ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი

8144 202050975

საქართველოს ებრაელთა საქველმოქმედო ცენტრი „ხესედი ელიაჰუ“

8145 421274445

ქალები - მშვიდობისა და მომავლისათვის

8146 204957225

"განათლება XXI საუკუნეში"

8147 400273976

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თავშესაფარი იმედი

8148 405228212

ვეკა საქართველო

8149 245444032

იმედი

8150 220355899

რეგისტრირებული კავშირი ასოციაცია მსასოებელი

8151 204951551

ახალგაზრდა ბიოლოგთა და მედიკოსთა კავშირი

8152 230067637

მცირე ბიზნესის განვითარების ცენტრი

8153 405255726

ითიდი

8154 437977904

საქართველოს ონის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ ონის N2 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8155 405153266

საქართველოს მოტო მოყვარულთა ეროვნული ფედერაცია

8156 420431982

შეკარი წრე საქართველო

8157 205283281

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ჰაბი

8158 239403828

მადლი, კავშირი

8159 404876988

Collibry

8160 412688934

ახალი ინიციატივების ხელშეწყობის ცენტრი

8161 405181119

საქართველოს საავტომობილო და ტურისტული კლუბი

8162 431436172

კახეთის ქალთა კლუბი

8163 202303408

პოლიტიკის მოყვარულთა კლუბი

8164 220001496

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

8165 236094141

ქ. თბილისის მერიის ზაჰესის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის N5 ხელოვნების სკოლა

8166 231954221

თერჯოლის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

8167 400005329

ახალი ხედვა

8168 433104115

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ბაისუბნის, ზემო მსხალგორის, ქვემო
მსხალგორის, პატარაგორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8169 427720497

საქველმოქმედო ფონდი "დიდ ხარ შენ უფალო"

8170 406078854

დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრი

8171 404922857

კობიძეების საგვარეულო კავშირი

8172 405184134

მომავალი ჩვენია

8173 245440189

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ბერძენთა საზოგადოება

8174 206216441

საქართველოს ტაეკვონ-დოს ეროვნული ფედერაცია

8175 406365721

თემის მხარდაჭერისა და განვითარების ცენტრი

8176 400324877

ბიზნესის კვლევების და განათლების ინსტიტუტი

8177 404913368

ახალგაზრდა ამომრჩეველი

8178 404460196

საქართველოს ეროვნულ კულტურულ ფასეულობათა აღორძინების ფონდი

8179 242734074

წალენჯიხის შინაგან საქმეთა რაი განყოფილება

8180 202234796

"ქართული კულტურა საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ"

8181 416311501

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი თამარისი

8182 442736265

სგფ წალენჯიხა

8183 404959700

Vici

8184 206141352

ველურად მოზარდი მცენარეების ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის კავკასიის ცენტრი

8185 211377491

საქ.საავტომობილო და ს/სამეურნეო მანქანათმშენებლობის საწარმოთა ორგანიზაციათა დაწესებულებათა
პროფკავშ

8186 447861920

შემეცნებითი აკადემია

8187 226156655

ბორჯომის ხეობის ომის ვეტერანთა და მესხეთიდან შეიარაღებული ძალების რეზერვისტთა კავშირი
,,თავდადების ლიგა"

8188 202189390

საქართველოს პროფილაქტიკოს თოქსიკოლოგთა ასოციაცია

8189 404477874

საქართველოს სოციალური ცეკვების ეროვნული ფედერაცია (სსცეფ)

8190 400152482

ააიპ საქართველოს კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდამჭერი
საზოგადოება

8191 253072883

"საქართველოს სამართლის ნორმების დაცვის ბიურო"

8192 405452692

საერთაშორისო პოლიტიკის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

8193 204442647

ქართული საბრძოლო ხელოვნების აკადემია

8194 406064299

საქართველოს და თურქეთის ურთიერთობები და ახალგაზრდა თურქოლოგთა ასოციაცია

8195 416310209

ჩვენი სახლი

8196 404533956

შალვა დავითაშვილის საზოგადოება

8197 405282260

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების ფონდი

8198 416305563

საქართველოს შაშის ეროვნული ფედერაცია

8199 445561268

ქარციძე- ქარცივაძე- ქარსიძეების საგვარეულო კავშირი

8200 412734554

იმერეთის რეგიონალური (ქ. ქუთაისის) ბადმინტონის ფედერაცია

8201 205084326

ქალი და ახალი საუკუნე " თბილისის წარმომადგენლობა

8202 405082440

ყველა ერთად

8203 404558233

სამოქალაქო და სოციალური განვითარების ცენტრი

8204 405365064

საქართველოს დაცული ტერიტორიების მეგობართა ქსელი

8205 220340780

სამეგრელოს ზემო-სვანეთის ქორეოგრაფიული მოღვაწეთა კავშირი

8206 204454018

მეზღვაურთა დამოუკიდებელი კავშირი

8207 200047127

ნაძალადევის რაიონის მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირი

8208 401993704

დემოკრატიისა და სამართლებრივი თავისუფლების ინსტიტუტი

8209 204434157

საერთაშორისო ფონდი - კაკაჩა

8210 448054113

დეკანაშვილების აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

8211 405018760

მომავლისათვის

8212 400069340

კომფორტი თბილისელებს

8213 431171616

კახეთის მეფუტკრეთა ასოციაცია

8214 204953719

"ინტერ-კულტურული თანამშრომლობის ცენტრი"

8215 400262336

ბუღალტერთა კავშირი

8216 404929084

ელექტრონული სწავლების განვითარების ქართულ-ევროპული ცენტრი

8217 400141253

ავტობაზრობის საწარმოთა გაერთიანება

8218 405056291

ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველიორგანიზაცია-ინტელექტუალური
საკუთერების ეროვნულიციფრული ბიბლიოთეკა

8219 417890438

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ქვემო არცევის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

8220 212816318

ახალგაზრდა მეწარმეთა კავშირი

8221 216442446

სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი კესანე

8222 200164080

კარატე-დო-ს საერთაშორისი სპორტული კლუბი რისკი

8223 448381527

აჭარის მეთევზეობისა და აქვაკულტურის ასოციაცია

8224 406103112

სპორტის და მეცნიერების განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

8225 404443456

ჩოგბურთის განვითარება

8226 422735990

ხევაშენის სათემო კავშირი

8227 245586441

№9 საბავშვო ბაღი

8228 433644470

მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი ბაზიერი

8229 405393514

საქართველოს მეცნიერ ქალთა ასოციაცია

8230 448401122

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის ორთაბათუმის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8231 238774420

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის №1 სახელოვნებო სკოლა

8232 211402114

ავლაბრის ფონდი

8233 200277574

გლობალური მხარდაჭერის ასოციაცია

8234 415590514

ლამპარი 2013

8235 400131870

კავშირი განვითარებისთვის

8236 404624652

კიბოთი დაავადებულ ზრდასრულთა მხარდაჭერის საქველმოქმედო ორგანიზაცია - იპოვე შენი გზა

8237 215611906

ჭიათურის სახვითი ხელოვნების სკოლა

8238 205002156

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო საზოგადოებრივი ასოციაცია

8239 230092137

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

8240 216381243

მზე

8241 426111968

სოფლის განვითარების ასოციაცია მწვანე ველი

8242 402187995

აირსოფტის სპეციალური გუნდი რენჯერები

8243 404506726

სამართლიანი საქართველოს სახელით

8244 431168675

კახეთის სამოქალაქო ლიგა

8245 205275637

საქართველოს ეკონომიკური განათლების ფონდი

8246 445578072

ედკემპ ჯორჯია

8247 212707034

იმედი ლტოლვილ ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის კავშირი

8248 205047732

ჯანმრთელი ბავშვები

8249 206205159

საქართველოს საერთაშორისო ტაეკვონ-დოს ეროვნული კავშირი

8250 445503223

ქოლგიანი დელფინი

8251 224071705

არასამთავრობო საზოგადოება მომავალი

8252 400241804

საქართველოს მონარქისტული მოძრაობა

8253 445417754

ტკბილი სიბერე

8254 237092463

სათემო კავშირი შკერიათი

8255 216377463

რუსთავი

8256 404893781

საქართველოს სამართლებრივი განვითარების ასოციაცია

8257 404614011

მოძრაობა სექტორი 3

8258 426517450

სადაო ტერიტორიების და ეროვნული კონფლიქტების დარეგულირების საერთოკავკასიური ინსტიტუტი

8259 401975387

ფოლკლორის ეროვნული სკოლა

8260 404378348

თბილისი ჩემი სახლია

8261 424612878

ხალხის ხმა ხელისუფლებას

8262 405160276

პროფესიული განვითარებისა და ადამიანური რესურსების მართვის აკადემია

8263 202383777

ივერთა საძმო

8264 423098711

საფეხბურთო კლუბი ცინა

8265 202234741

კავშირი "მოსახლეობა ნარკოტიკების წინააღმდეგ"

8266 442734196

ახრა

8267 242262118

მედიცინის მუშაკთა პროფკავშირის ჩხოროწყუს რაიონული საბჭო

8268 400021944

მხოლოდ თანადგომა

8269 402204690

ქართულ-უკრაინული თანამეგობრობის ალიანსი

8270 205202403

კავშირი ალიოშა ჯაფარიძის სახელობის საქართველოს ალპური კლუბი

8271 206342661

კიკ-ბოქსინგის და ტაიბოქსის კლუბი "მგლები"

8272 404889572

ერეკლე II-ის კულტურული მემკვიდრეობის აღორძინების ფონდი

8273 412764851

ძიუდოს კლუბი თეთრი ლეგიონი

8274 204547794

"საქართველოს შემოქმედებითი ლაბორატორია" ახალგაზრდული ხელოვნების განვითარების ფონდი

8275 405066333

თანაბარი შესაძლებლობები ახალგაზრდების გაძლიერებისათვის

8276 204999920

"ალავერდის წმ. გიორგის მამათა მონასტრის აღდგენის ფონდი"

8277 205191291

საქართველოს არბალეტიდან მსროლელთა ეროვნული ასოციაცია

8278 401977660

საქველმოქმედო ფონდი ქველნი

8279 203853632

ინვალიდ მეომართა და ვეტერანთა კავშირი ,,დემეტრე თავდადებული"

8280 404424486

ომარ დურმიშიძე

8281 425053283

I ობჩის მომავლის ფერმერები

8282 404515440

ქველი ფონდი

8283 404401134

ART-რითმია - ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ასოციაცია

8284 405034886

ჩემი თავისუფალი არჩევანი

8285 200166881

რეინტეგრაციის ცენტრი

8286 404507538

გელა დარსაძის სახელობის ბავშვთა კალათბურთის განვითარების ფონდი

8287 218081590

გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

8288 436040428

ვაჩე რაინდელი

8289 224631520

პანკისის კეთილდღეობისათვის

8290 200124579

კავშირი "ახალგაზრდა იურისტთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია"

8291 226579501

ააიპ ფუტკრის პროდუკქების მწარმოებელთა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
"ბჟოლი"

8292 245437200

აჭარაში მცხოვრებ რუსთა რეგისტრირებული კაშირი ასოციაცია მეგობრობა

8293 404392723

კინოლოგიური კავშირი ''ორიონი''

8294 219637917

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანება

8295 402084105

ერი და სახელმწიფო

8296 400192199

გლდანის განვითარების ფონდი +

8297 404974961

მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ასოციაცია

8298 406326854

ბრაუნფაუს ფონდი-მიუსაფარი ცხოველებისთვის

8299 224624235

თუშეთი XXI საუკუნე

8300 242729927

ეკოლოგიური, საგანმანათლებლო, ჰუმანიტარული ასოციაცია ჯვარი

8301 204423061

თბილისის №71 საბავშვო ბაგა-ბაღი

8302 434163898

სუფთა მარნეული

8303 445610312

აჭარის ბრეიქინგის ფედერაცია

8304 406212245

ბაინდურაშვილების ფონდი

8305 230066870

ინვალიდ, ობოლ ბავშვთა, მრავალშვილიან დედების დახმ. ასოციაცია

8306 204484236

თანამედროვეობა და მემკვიდრეობა

8307 436043176

საქართველოს ზეთისხილის ეროვნული ასოციაცია

8308 212852821

სპორტული კლუბი ქუთაისი

8309 205087813

ზეკარი

8310 404538844

საქართველოს ჩოხოსნები

8311 221296443

ბავშვთა უფლებებისა და სოციალური დაცვის კავშირი კანდელი

8312 245620001

ლიდერები მომავლისათვის

8313 238155982

ქალები მომავლისათვის

8314 405050750

საყოველთაო განვითარების საზოგადოება საქართველო

8315 406201168

თეთრი მტრედი

8316 230068869

სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრი

8317 205024061

კახი ასათიანის სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

8318 406135882

საქართველოს ცირკის მოღვაწეთა კავშირი

8319 428883041

საქართველო დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: გუგუთი, საკირე, გორა, კამიშლო, ლოკჭანდარი დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8320 405475695

აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის საზოგადოების მრჩეველთა საბჭო

8321 200120699

ასოციაცია "ახალგაზრდობა აფხაზეთისათვის"

8322 231244338

ახალი ვარსკვლავი

8323 404996625

ქიდსრეივი

8324 429322903

კულტურა და კონტაქტები

8325 401982100

საქართველოში მცხოვრებ ხალხთა კულტურისა და ფოლკლორის განვითარების კავშირი

8326 400139042

ქართველ ფემინისტ ეკონომისტთა გაერთიანება

8327 400037802

იმედის ელჩები

8328 247003479

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

8329 406348572

მარიკა-ღირსეული სიცოცხლისათვის

8330 405134732

კოჯრის წმინდა გიორგის ტაძრის აღორძინების ფონდი

8331 406213379

თალასემიის ასოციაცია

8332 245535568

აჭარის არ ოკინაკური გოჯუ-რიუ კარატე-დო ფედერაცია

8333 253644016

ომის ინვალიდთა და ვეტერანთა კავშირი ,,სამურზაყანო"

8334 412703935

ცა-ფირუზ, ხმელეთ ზურმუხტო

8335 230095241

თავისუფალი პროფესიული კავშირი "სამთომეტალი"

8336 405410899

შალომ კლუბი ქვემო ქართლი

8337 405142359

ასოციაცია თანადგომა თანასწორობისთვის

8338 241579813

არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი, არასამთავრობო ორგანიზაცია "მადლი-1"

8339 404456904

მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

8340 434181075

რეგიონალური მედიის განვითარების ცენტრი

8341 404917355

ქ.თბილისის ფარიკაობის N1 ფედერაცია

8342 405075421

ფალავანი-2

8343 205267165

მ.დ.ა. - მომხმარებელთა დაცვის ასოციაცია

8344 405113149

ფონდი გლობალური თანამშრომლობა ეკონომიკური განვითარებისთვის

8345 436031544

კავშირი ლიდბაში

8346 241567149

ავანი

8347 424617800

სარეაბილიტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრი ლოტუსი

8348 422719357

ადიგენის განვითარების ფონდი

8349 204978453

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "XXII საუკუნე"

8350 202065941

რადონი

8351 202205176

საქართველოს ჯიშიანი ძაღლების მოყვარულთა კავშირი "ცერბერი"

8352 415092054

საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარი კანდიდატის დავით ბაბილუას საარჩევნო ფონდი

8353 422734081

დერცელის სათემო კავშირი

8354 415105861

ფოთის მეთევზეთა კლუბი ფაზისი

8355 212798294

საქართველოს ახალგაზრდული განვითარების ფონდი

8356 205232540

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ცენტრი

8357 205264328

ეთიკფინანსი

8358 245443097

განვითარებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის კავშირი პროგრესი

8359 204554776

ბუნებრივი გაზის დისტრიბუტორთა და მომხმარებელთა საერთაშორისო კავშირი

8360 422935854

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ ამბროლაურის N2 დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

8361 242262617

სათემო კავშირი მახარია

8362 204964360

ჰააგის კლუბი

8363 400204346

რედ ფონდი

8364 212850912

საქართველოს ექთნების ასოციაცია (სეა)

8365 203838133

მდგრადი განვითარება

8366 425055548

საქართველოს ბაღდათის რაიონის ქალაქ ბაღდათის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8367 202209537

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მხარდამჭერი ასოციაცია

8368 241580311

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

8369 200270090

ასოციაცია "ფშავლები"

8370 203852063

შ. დადიანის სახ. ხელოვნების მუშაკთა სახლი

8371 206158959

ხელოვნებისა და კულტურის ასოციაცია "კავკასიონი"

8372 406174125

ემიგრანტი დედა

8373 204999733

"სათემო საზოგადოება საბურთალო"

8374 211361694

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

8375 437059709

კოსტავების საგვარეულო კავშირი

8376 204952042

საერთაშორისო კვლევისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვ. კავშირი

8377 204978266

საქართველოს ლაზერული მედიცინის ასოციაცია

8378 422990357

ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

8379 405401300

კავკასიის ონკო საზოგადოება ჰოუფი

8380 402165438

ბრძოლა უფლება განვითარება

8381 200091186

კავშირი"სპორტული საზოგადოება საქართველოს კიოკუშინკაი კარატედოს ფედერაცია"

8382 445424782

ფილოსოფიური საზოგადოება პრომეთე

8383 237978471

ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

8384 206294758

საქართველოს ფაუნის დაცვის ასოციაცია

8385 402203664

არქიტექტურისა და ინოვაციების საერთაშორისო აკადემია

8386 402077774

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაცია

8387 422990543

ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

8388 205279027

საქართველოს ბებიაქალთა ასოციაცია

8389 439868724

სპელეოკლუბი საძმო

8390 245601987

ა(ა) იპ "უფლების დამცველთა კავშირი"

8391 404451623

უნივერსალ გრუფ 2013 Universal Group 2013

8392 418467901

ტაეკვანდოს სპორტული კლუბი გორიჯვარი

8393 445400423

სომხურ-ქართული საზოგადოება ჩვენი სახლი საქართველო

8394 222939097

ამბროლაურის რაიონის მოსახლეობის და რაიონში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა
სოციალურ კულტურული განვითარება

8395 400183163

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, ნაძალადევის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8396 212812893

საქართველოს ქ. ქუთაისის რადიომოყვარულთა რადიოკლუბი იმერეთი

8397 425056903

ბაღდათის ოჯახური მარნების გილდია

8398

არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ერა

8399 245605661

ფერიის მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსისა და სხვა ეკლესია-მონასტრების რესტავრაციამშენებლობის ფონდი

8400 405202356

ესპანეთის ბიზნეს საბჭო საქართველოში

8401 237092025

ასოციაცია გურიანთა

8402 400215557

საქველმოქმედო ფონდი სოლიდარობა მომავლისთვის

8403 204426059

საქ.მეცნ.აკადემ.ივ.ჯავახიშვილის სახ.ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის პროფკომიტეტი

8404 445442469

საქველმოქმედო ფონდი თამარის დარბაზი

8405 405107637

საქართველოს ბილიარდის პროფესიონალ და მოყვარულთა სნუკერის ეროვნული ასოციაცია

8406 212795448

რეგისტრირებული კავშირი თანადგომა

8407 405068288

ასოციაცია სინერამა

8408 236046220

საქველმოქმედო ფონდი "მსახიობები საზღვრებს გარეშე"

8409 404974836

ცხუმ - აფხაზეთი

8410 406181821

ფოთოლცვენა 2002

8411 441557753

სოფ. შილდის განვითარების ფონდი

8412 430031654

ფეროშენადნობი პროდუქციის მწარმოებელთა და მანგანუმის მომპოვებელთა ასოციაცია

8413 402050374

საქართველოს საერთაშორისო სამართლის სტუდენტთა ასოციაცია

8414 246762212

ქედის სასპორტო სკოლა

8415 419985136

მოზარდთა მრავალმხრივი განვითარება და საერთაშორისო საზოგადოებრივ საგანმანათლებლო
ორგანიზაციებთან ინტეგრირების ასოციაცია ბჟალარა

8416 404404943

კაპანაძეთა საგვარეულო კავშირი

8417 400301918

ტრანსფორმაციული განათლების სკოლა

8418 404585953

ჯანსაღი და უსაფრთხო სკოლა

8419 204462018

MNM

8420 239396337

საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრი

8421 404569962

საკალათბურთო კლუბი მეგა ბასკეტ

8422 400197363

ეროვნული სამოსის დღის საორგანიზაციო ჯგუფი

8423 400295934

საქართველოს "ეს ჩვენი მომავალია 2020 ორგანიზაცია"

8424 212875469

დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობისა და განვითარების ასოციაცია

8425 402010505

თბილისის დარტსის ფედერაცია

8426 215599564

ქ.ჭიათურის მერიის სოც. დახმარების განყოფილება

8427 400170550

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისათვის მხარდამჭერი ფონდი 'გამარჯვების
მემკვიდრეები'

8428 202269990

საქართველოს აფროსანთა ასოციაცია XXI

8429 406150141

უნიკალური სამყარო

8430 205202751

ფონდი ელიზაბეტტალი

8431 400121603

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი აისი

8432

სამედიცინო საინფორმაციო ცენტრი

8433 224072090

სამცხე-ჯავახეთის ბიზნესის სფეროთა ინტერესების დაცვის კავშირი

8434 405120177

საქართველოს სახალისო საფეხბურთო ღია სკოლების აკადემია

8435 445470927

ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი

8436 245432802

ბათუმელ ებრაელთა თემი

8437 404972197

თვითმმართველობისა და რეგიონის თვისუფალი ინსტიტუტი

8438 442728229

ნინი

8439 226554270

აბრეშუმის გზა კავკასია

8440 205058989

აქტიური ტურიზმის განვითარების კავშირი "მეგზური"

8441 425359765

სახარების ქრისტიან-ბაპტისტთა ქ. ბოლნისის ეკლესია

8442 404486301

საქართველოს ბაირონის საზოგადოება

8443 238751640

"იმედი"

8444 218033875

პატარა და დიდი ლიახვის ხეობებში განვითარების კავშირი

8445 202437899

დამოუკიდებელი პარაფსიქოლოგებისა და ექსტრასენსების საერთაშორისო ასოციაცია

8446 417890214

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ სკრის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

8447 205085183

ჰუმანიტარულ-საქველმოქმედო ფონდი "რე-გე"

8448 220017693

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჩერნობილელთა რეგიონალური კავშირი

8449 202232949

საქართველოს ფერმერულ თემურ მეურნეობის აღორძინების კავშირი

8450 445399916

ღია საზოგადოების-ჭვანელი-კავშირი

8451 439866085

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკი სოფელ თეკლათი სოფელ ჭალადიდის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

8452 405505519

თბილისი სენ-ჯერმენი

8453 405029393

თორნიკე ღოღობერიძის სახელობის ფონდი

8454 205144477

თანამშრომლობა მწვანე მომავლისათვის

8455 220360570

კავშირი ,,ოქროს საწმისი-XXI"

8456 401974397

კ. მადიჩის სახ. მამოლოგთა და გინეკოლოგთა ასოციაცია

8457 200095994

გაერთიანებული ინვალიდები დემოკრატიისათვის

8458 436256034

ახალგაზრდული ჰაბი

8459 205024169

საქართველოს სტანდარტიზაციის ასოციაცია

8460 405193080

ტოიოტა პრიუს საქართველო

8461 405003909

საერთაშორისო ფონდი საქართველოს ნაციონალური ოპერა Georgian National Opera

8462 234241567

ა.ა.ი.პ. "სოციალური განვითარების ფონდი "ხეირიათი"

8463 205091611

ქართული ვაზის გადარჩენის ფონდი

8464 405142073

ოლიმპიური მოძრაობისა და სპორტის მხარდამჭერი რეგიონალური ჯგუფი (მრჯ) თბილისი

8465 404544971

სპორტსაზოგადოება შევარდენი თბილისში

8466 424068573

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

8467 231241947

საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია

8468 200082908

"მიწისძვრით დაზარალებულთა კავშირი"

8469 404452524

ადვოკატთა სოციალური დახმარების ფონდი

8470 245441703

მომავლის იმედი

8471 221280254

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

8472 405276142

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქალ ბიზნესმენთა ასოციაცია

8473 244969192

ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა

8474 402008242

საქართველოს ფილოსოფიური პრაქსისის საზოგადოება

8475 406101711

თეა ნუცუბიძის საერთაშორისო დახმარების საქმველმოქმედო ფონდი

8476 400188792

ბიზნესის სამართლებრივი მხარდაჭერის ასოციაცია

8477 224071260

დამოუკიდებელ იურისტთა კავშირი

8478 405503673

ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია

8479 211325626

საერთაშორისო ასოციაცია კივიტას გეორგიკა

8480 438733355

განვითარების ჰაბი

8481 405064264

ზურაბ აზმაიფარაშვილის (ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტის) საერთაშორისო ფონდი

8482 424068010

სამცხე-ჯავახეთის ომის ვეტერანთა ერთიანობის კავშირი

8483 412703356

დემოკრატიის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

8484 406048110

კილაძეთა საგვარეულო კავშირი

8485 417873304

შიდა ქართლის ჩოგბურთის ფედერაცია

8486 412679294

ბოდბის ეპარქიის აღორძინების ფონდი

8487 404597682

საქართველოს პენსიონერთა და ექსპერტ-მრჩეველთა კავშირი 50 +

8488 202188667

პირველი სამედიცინო სასწავლებლის პროფკომიტეტი

8489 224623165

საზოგადოებრივი კავშირი "ერთობა" ( ,,ბარტი")

8490 406220076

გეთ სთართიდ

8491 405129347

მევენახეობა - მეღვინეობის სამეცნიერო - საკონსულტაციო ცენტრი

8492 205167601

რეპრესირებულთა რეაბილიტაციის კავშირი

8493 402143907

ინოვაციების,თანამშრომლობის და განვითარების ცენტრი

8494 405288665

სპორტის მხარდასაჭერი ფონდი

8495 231172370

ახალგაზრდული ცენტრი ბაროკო

8496 218082759

ვეტერინარიისა და ცხოველთა დაცვის ცენტრი

8497 406348652

ანისი

8498 223366293

ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება

8499 406158722

ჯანმრთელი და უზრუნველი მომავლისაკენ

8500 412710847

საქართველოს კროკეტის ფედერაცია

8501 405027313

გოგონები მსოფლიოს ლიდერები

8502 204984525

"ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

8503 423355700

ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

8504 205037459

მოწყალების სამსახური

8505 245586423

ქ. ბათუმის №7 საბავშვო ბაღი

8506 400046605

ჯანგირაშვილების საგვარეულო კავშირი

8507 417882777

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელთა, ექსპორტიორთა და იმპორტიორთა ასოციაცია
ნობათი-2014

8508 404447256

ევრაზიული არჩევანი

8509 445492547

მირზა ფათალი ახუნდოვის სახელობის ქართველთა და აზერბაიჯანელთა საქველმოქმედო საზოგადოება
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

8510 240392669

XXI საუკუნის იურისტთა კავშირი

8511 405074690

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ასოციაცია

8512 404505594

საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია

8513 438726452

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი ფალავანი

8514 416325408

არასამთავრობო ორგანიზაცია სახალხო ინიციატივა

8515 244973187

ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

8516 216395693

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის კავკასიის ფედერაცია

8517 216396308

საქ.ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ქვ.ქართლის რეგიონალური კავშირი

8518 404522101

მეტა გრინ

8519 211334849

ქართული მედიცინის საერთაშორისო ფონდი

8520 208205850

ქ.თბილისის სამგორის რაიონის მე-16 ბ/ბაღის აღორძინების და განვითარების ფონდი

8521 204565470

საქართველოს ხანდაზმულთა საზოგადოება

8522 206333092

საქართველოს ძილის მედიცინის და კლინიკური ელექტროფიზიოლოგიის ასოციაცია

8523 204428574

იდეა ცენტრი

8524 202460498

შალვა მშველიძის სახელობის სამუსიკო სტუდია

8525 237082116

სათემო ორგანიზაცია მოიდანახე

8526 419987474

საქართველოს საპატრიარქოს კახათის წმიდა გიორგის სახელობის სასულიერო გიმნაზია

8527 204457541

საქართველოს ხელოვანთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი

8528 236097585

კავშირი ქალთა რეგიონალური არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საქართველოს ქალთა
რეგიონალური ქსელი

8529 206346060

სასწავლო ცენტრი იმედი

8530 412708690

გიორგი გეგეჭკორის სახელობის სატელევიზიო თეატრი

8531 401981183

კომიკო

8532 405189004

აფხაზეთის ა.რ. ტაეკვონდოს ფედერაცია

8533 445479223

მერსედეს ბენც კლუბ ბათუმი

8534 445427280

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კარატეს ფედერაცია

8535 412693278

მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემია

8536 406139815

აფხაზეთი საქართველოა სამაჩაბლო საქართველოა

8537 401967895

თავაძეების საგვარეულო კავშირი

8538 424611085

სათემო კავშირი ალვანი 2000

8539 406169337

მეცნიერების და განათლების პოპულარიზაციის ფონდი

8540 420429566

ახალი საინიციატივო ჯგუფი

8541 404573895

რამაზ ლომინაძეს სახელობის ფონდი

8542 405375892

ემმილენიუმ ჯგუფი

8543 424252338

სოფლის სახლი ასპინძა

8544 405178454

ჯორჯია სი დი არ

8545 445604775

აჭარის კიკბოქსინგის ფედერაცია

8546 404610765

ძვირფასი პლასტიკი საქართველო

8547 216453308

ააიპ "ქვემო ქართლის ქართული ჭიდაობის ფედერაცია"

8548 209479438

ახალგაზრდა მანდილოსანთა უფლებელის დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია

8549 204935918

საქართველოს სამაცივრო და კრიოგენული ტექნიკის და ჰაერის კონდიცირების ინჟინერთა ასოციაცია

8550 440391871

დიპლომატიის სკოლა

8551 404457306

ებრაული საკვირაო სკოლა

8552 424065479

ახალი იდეა

8553 430798684

საჯარო სამსახურის აკადემია

8554 400110223

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია საიქოლოჯი

8555 200082196

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფონდი "აღორძინება"

8556 425364606

კაზრეთის მკლავჭიდის კლუბი ალიონი

8557 431175140

თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

8558 400299841

ი-არ-პი-ესი

8559 427743490

საჯარო მმართველობის განვითარების ფონდი

8560 405405921

საქართველოში უნდა გათენდეს

8561 406254039

მედიააკადემია

8562 202171755

საერთაშორისო კავშირი "საქართველოს ტურისტული მეგზური"

8563 224623977

"თუშეთი"

8564 209472578

ქ. თბილისის №50 საბავშვო ბაგა-ბაღი

8565 429651334

საქართველოს ვანის რაიონის უხუთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8566

მეწარმეთა კონფედერაციის გურიის ორგანიზაცია

8567 423101119

მელიქიძეთა საგვარეულო თემი

8568 204523774

საქართველოს მთავარი რაბინათი

8569 404972883

ფონდი სიცოცხლისთვის

8570 438112542

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ პატარძეულის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

8571

ასოციაცია მარი

8572 204987167

საერთაშორისო ფონდი თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღი

8573 206141441

თბილისის ებრაული სათემო სახლი

8574 404985254

ალავერდის განვითარების ფონდი 'ტალავარი'

8575 406291962

საქართველოს თურქ და აზერბაიჯანელ ექიმთა კლუბი

8576 426519430

აზერბაიჯანული სახლი

8577 404935521

რაგბის კლუბი 'ბულდოზერები'

8578 206070222

საქართველოს უსინათლოთა კავშირი

8579 249266609

სოციალურად დაუცველეთა და დევნილთა ურთიერთდახმარების ფონდი

8580 406100357

მეოხი 7

8581 216396601

ქვემო ქართლის ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი

8582 436043620

ქართული საბრძოლო ხელოვნების კლუბი "ლომისი"

8583 430800010

საქართველოს, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის N4 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8584 427728943

მედია კომუნიკატორი

8585 205019834

"საქართველოში ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის დაძლევის მონიტორინგის ცენტრი"

8586 226560432

ადამიანის უფლებათა დაცვის არასამთავრობო კავშირი "კრწანისის მეთემე"

8587 445511740

მოძრაობა აირჩიე სიცოცხლე

8588 406274669

საქართველოს ეროვნული გენური ბანკი

8589 218082205

არასამთავრობო ორგანიზაცია სათნოება

8590 404451927

საარჩევნო შტაბი

8591 405457544

გაუფერადე სამყარო - საქართველო

8592 200016945

ა(ა)იპ საქართველო საქველმოქმედო კავშირი "იბერია XXI"

8593 205233692

ხალხის ხმა

8594 204524452

საქართვლო-ლიტვის საინფორმაციო ცენტრი "პარტნიორობა დემოკრატიისათვის"

8595 436683313

ნინოწმინდის ვეტერინართა ასოციაცია

8596 205264809

დუჩე თაობა

8597 202197737

ჯავახიშვილების საგვარეულო კავშირი

8598 402157330

საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი

8599 406151435

მამული, ენა, სარწმუნოება-ივერიელნი

8600 200095459

საქართველოს განათლების დახმარების ასოციაცია

8601 242576681

სათემო კავშირი უსახელო

8602 204978710

დაწყებითი პროფესიული განათლების მუშაკთა ასოციაცია "პირამიდა"

8603 202219189

იმედი

8604 233646338

"მიხეილ ჩაჩავას" ლანჩხუთის სამედიცინო ცენტრის

8605 209475085

სრულიად საქ. ინვალიდ ბავშვთა და მოზარდთა საქველმოქმედო ფონდი შემწეობა

8606 204441844

დედოფალი ედვიგას სახელობის საკვირაო სკოლა თბილისში

8607 401948238

საქართველოს ფეხის ტენისის ფედერაცია

8608 402064831

ასოციაცია ბლოკჩეინ საქართველო

8609 238731164

სამტრედიის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბის

8610 204577467

მუსიკალური ჯგუფი "ლეჟავები" ("დეციში")

8611 420429101

რადიო ათინათი

8612 445544171

აჭარის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლების კავშირი

8613 237976874

სათემო კავშირი ცხომი

8614 204961149

"სავანე"

8615 406196968

ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცე

8616 202910323

საქართველოს ასირიელთა საერთაშორისო ეროვნული კონგრესი

8617 243123080

წმინდა თომა

8618 226119143

ავღანელი ვეტერანთა კავშირის ბორჯომის რაიონული ორგანიზაცია

8619 205005420

"მეურვე"

8620 405280459

შრომის უსაფრთხოების კვლევის ცენტრი

8621 251723577

საქართველოს იურისტთა კავშირი ადვოკატი

8622 204423560

საქართველოს იურისტთა ასოციაცია XXI

8623 404508412

არტ-ქაოსი

8624 412678534

იმერეთის ფარიკაობის ფედერაცია

8625 400243615

ჩეხეთის სავაჭრო პალატა საქართველოში

8626 405382544

სკოლამდელი და სასკოლო დაწესებულებების სამედიცინო სერვისი

8627 412686963

საზოგადოებრივი გაერთიანება - სამოქალაქო მონიტორინგის კონტროლის საზოგადოებრივი საბჭო

8628 224077219

კავშირი საქართველოს რეგიონალური განვითარების ცენტრი

8629 226527746

ზოვეტ ინსტიტუტის გაერთიან. პროფკომიტეტი

8630 239869148

სათემო კავშირი თეკლათი

8631 404885031

აკაკი გამყრელიძის სახელობის ეროვნული ნარკოლოგიური სააგენტო

8632 433652139

ღადარი

8633 212805838

მასმედია დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის

8634

რეგისტრირებული კავშირი თუთარჩელა

8635 200147037

"მშვიდობიანი აფხაზეთი"

8636 444550460

ქართული კულტურის და ტურიზმის განვითარების საზოგადოება

8637 401972709

საზოგადოება მეგრელიშვილი

8638 445466102

საზოგადოებრივი მოძრაობა - მომავლის აჭარა

8639 204465159

ტიხრული მინანქრის ტექნიკის შემსწავლელი კურსები

8640 406177701

წვეთი ქველმოქმედებაში

8641 208217133

კლუბი ფაუნა

8642 248048955

დიოკნისი

8643 405047300

კულტურულ-საგანმანათლებლო ფონდი დღეს

8644 202887741

თბილისის №95 საბავშვო ბაგა-ბაღი

8645 204431800

ფარი. საქ.ტერ.მიმ.კონფ.დაღუპ.და ინვალ.აგრეთ.სოც.დაუც.პოლიც.და მათი ოჯახ.თან.

8646 405334106

საინფორმაციო ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი

8647 400091217

ქერქაძეთა საგვარეულო კავშირი-ქერქაძნები

8648 205002245

ჯიქი

8649 412742965

სპინინგით თევზჭერის კლუბი ქუთაისი

8650 206128643

არასამთავრობო გაერთიანება სამეზობლო კავშირი "ზემო მეტალურგი"

8651 245589812

ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაცია

8652 430033322

ზესტაფონის არწივები

8653 404967826

საქველმოქმედო ფონდი CLUB 12

8654 231287657

"საქართველოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია"

8655 412726402

საქართველოს ევროპული მომავალი

8656 400149656

ვაჟა-ფშაველას საზოგადოება

8657 417888977

უფლისციხის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის განვითარებისა და რეაბილიტაციის
ფონდი

8658 204455801

საქ. შ.რუსთაველის სახელ.სახელმწ.უნივერსიტ.ტელე-კინო ფაკულტ.სტუდენტ.კავშირი

8659 406059303

+ ვენახი

8660 204483059

ახალგაზრდული რესპუბლიკური ინსტიტუტი

8661 204477645

საქართველოს კარატე-დოს საკლუბო კავშირი

8662 402060238

ოკამის სათემო გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია / ჩვენი გარემო-ჩვენი სახლია

8663 404587933

ა.ქ საქართველოში

8664 424065086

ვალე 2010

8665 440886276

ქართლის გლეხთა და ფერმერთა ასოციაცია ქარელი

8666 404510445

არეტე

8667 204979283

"ჯანსაღი სახელმწიფოს პარადიგმა"

8668 405465296

ევროპული ადამიანის უფლებათა ქსელი

8669 216386630

ენთოსაშორისო ინიციატივები სამოქ. საზოგადოების განვითარებისათვის

8670 230870901

მანგლისისა და წალკის ეპარქიის განვითარების ფონდი

8671 416344307

რუსთაველები

8672 404489512

საქართველოს ანდროიდის მომხმარებელთა ასოციაცია

8673 406080903

მედია პორტალი

8674 204900376

საქართველოს გარემოს დაცვის ასოციაცია "დედამიწა-XXI საუკუნეში"

8675 204434219

ძველი თბილისი. კავშირი

8676 405068395

შვედეთის საკომერციო პალატა საქართველოსთვის

8677 406040939

Kordzaia's Tower Rehabilitation Fund

8678 405459882

საქველმოქმედო ფონდი ვაჩე

8679 417878719

Active International Movement(AIM)

8680 404521291

საქართველო, ძველი თბილისის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8681 204873618

ფონდი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

8682 205273327

ექიმთა კავშირი

8683 404946065

ქ. თბილისის მკლავჭიდის ფედერაცია

8684 245427578

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტის სახელმწიფო დეპარტამენტთან არსებულ რესპუბლიკურ
კომპლექსური სპორტული სკოლა

8685 445592500

ხალხის არჩევანი გზა დემოკრატიისკენ

8686 204952676

მწვანე ალტერნატივა

8687 204963646

საერტაშორისო საქველმოქმედო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კავშირი "ერთობა"

8688 204951864

ა(ა)იპ საქართველოს ექსპორტიორთა ასოციაცია

8689 232582648

არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი საზოგადოება

8690 204545162

დიალოგ ევრაზიის პლატფორმის ფონდი საქართველოში

8691

ჟურნალისტური გამოძიების ბიურო

8692 405092787

კავშირი რეგიონების მდგრადი განვითარებისათვის რეგიონალისტი

8693 415091509

ასოციაცია იანუსი

8694 206143555

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშემწყობი ჰუმანიტარული ფონდი
"სამგორი-საქართველო"

8695 423352240

სამართლიანობა და კანონიერება

8696 405032012

წმინდა იოანე მოწყალის დედათა მონასტრის აღმშენებლობის ფონდი

8697 220371586

განათლებისა და ზოგადი უნარჩვევების გაძლიერებული სწავლების რეფორმირებული კავშირი ედმარი

8698 204954273

საქართველოს სილამაზის კონკურსების ფედერაცია

8699 424067128

სამოქალაქო ინიციატივების ასოციაცია

8700 203866726

"საქართველოს პრეისტორიული კვლევის ცენტრი"ასოციაცია

8701 417873046

მდგრადი მომავალი

8702 402065992

ტაილანდური კრივის ჩრდილი

8703 404472708

მონარქისტი თეიმურაზ ჟორჟოლიანის გადარჩენის ფონდი

8704 400288461

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი სამოთხის ბაღი

8705 218028765

ცხინვალის რაიონის ადვოკატურა

8706 412686106

საქართველოს ადამიანთა და პატიმართა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია - იმედი

8707 416305484

რუსთავის მუნიციპალური არქივი

8708 406025554

როვშან მუსტაფაევის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

8709 238772958

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

8710 404468786

მომხმარებელი და ბაზარი

8711 404520620

საქართველოს მეცნიერთა საბჭო

8712 443569620

რელიგიური საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი კუტლუმუსი

8713 412702721

ქუთაისის ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია

8714 401997602

მიკროქირურგია XXI

8715 432385260

თანადგომა სიცოცხლისთვის

8716 400248718

საქართველოს პრადერ-ვილის სინდრომის ასოციაცია

8717 432385493

სარაგბო კლუბი ლაშარი

8718 204564747

ოკ`ომპლექსი - თანამედროვე საინფორმაციო და ენის ტექნოლოგიები

8719 400229935

გლობალ მედიკ ვიევ

8720 438112506

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ წყაროსთავის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

8721 204568565

ნავთობპროდუქტების სერთიფიკაციის ორგანო მონიტორინგი

8722 220349371

იმედი 2002

8723 412737463

კულტურისა და ინოვაციების საერთაშორისო ცენტრი

8724 401948844

მთისა და ბარის კავშირი

8725 424068680

სამცხე-ჯავახეთის ხანდაზმულთა ასოციაცია

8726 425361468

ბ.მ.ვ.კლუბ.დ.კ.

8727 205287107

საქართველოს აუტიზმის ასოციაცია

8728 231248432

მკურნალი

8729 204962512

"ქურთთა უფლებებისა და რელიგიურ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საერთაშორისო ფონდი"

8730 205247838

გზა ევროპისკენ

8731 208177818

თბილისის №65 საბავშო ბაგა-ბაღი

8732 400015443

მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი

8733 200042319

ინვალიდ და უმწეო ბავშვთა დახმარების კავშირი "ბავშვის ღიმილი"

8734 400297451

მრავალფეროვნების სტუდია

8735 454406090

შრი სამაია

8736 245431457

ახალგაზრდა ხელოვანთა კავშირი

8737 427743061

ზეგაანის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

8738 202173067

საქართველო-ფინეთის მეგობრობის ასოციაცია

8739 204859778

ქ. თბილისის №1 საბავშვო ბაგა-ბაღი

8740 233119461

მართმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი

8741 444551165

ქომაგი - უწყვეტი განათლების ცენტრი

8742 205196562

დიმიტრი ყიფიანის საზოგადოება

8743 204433924

არტ-სინთეზი

8744 239869399

სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი

8745 205224354

ორთაბრძოლების სისტემათა საერთაშორისო ასოციაცია

8746 404928049

ფიცვერცხლი

8747 202355655

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა ეროვნული ასოციაცია

8748 438112551

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ ნინოწმინდას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8749 415589759

ბარბარე რუხაძის დახმარების ფონდი

8750 425367649

კაპანახჩი

8751 404520238

საერთაშორისო ინოვაციური ტექნოლოგიები

8752 204992473

საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის ხელშემწყობი ფონდი

8753 400163023

საქართველოს სპორტცეკვების ახალგაზრდა ათლეტთა და სპეციალისტთა გაერთიანება

8754 404453907

თბილისის საიალქნო სპორტის ფედერაცია

8755 245434178

აჭარის სპორტული ნარდის ფედერაცია

8756 400013720

ცხოველთა და ფრინველთა გადარჩენის ორგანიზაცია

8757 204449686

საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრი ძლევაი

8758 224084568

ავტო-მოტო კლუბი "ექსტრიმ"

8759 445598274

არტ პროცესი

8760

დაფიონი ХХI

8761 412676643

ჰუმანიტარული კავშირი ალიანსი

8762 200082864

190-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

8763 445471347

კულტურისა და ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობის საზოგადოება

8764 204982858

კავშირი თეორიულ და გამოყენებით მექანიკაში საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

8765 216450944

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ხელოვანთა სახლი"

8766 405080380

ონის რაიონის სოფელი ღუნდის წმინდა სამების ეკლესიის აღდგენის და აღორძინების ფონდი

8767 401968242

თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის საფეხბურთო კლუბი

8768 412708333

საქართველოს ადამიანის და მეწარმეთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია

8769 204955922

ეკონომიკური კვლევისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრი

8770 404564681

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ინფრასტრუქტურული განვითარების ცენტრი

8771 417889440

ახალგაზრდა ინიციატორთა გაერთიანება

8772 404893834

საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაცია

8773 402168970

საჯიშე მებოცვრეობის კლუბი

8774 412734689

რეგიონული გაძლიერება დემოკრატიისთვის

8775 238150870

კავშირი "უდაბნოს რძისა და რძის პროდ. მწარ. ასოციაცია"

8776 406218454

ქართულ-ევროპული თანამშრომლობის ხელშეწყობის ცენტრი

8777 229319797

მცხეთა-მთიანეთის ბიზნეს-საკონსულტაციო ცენტრი

8778 400322664

ფუსფუსი

8779 249269606

აფხაზეთის ა.რ. ინვალიდთა რეაბილტაციის ფონდი "ფენიქსი"

8780 412685483

ნინო თოდუას დახმარების ფონდი

8781 441485484

საქართველოს მცხეთა-მთიანეთის რაიონის ყაზბეგი-გუდაურის დემოკრატიული მართვის
განვითარებისფონდი

8782 400002359

ახალგაზრდა ფილანთროპები

8783 400196444

საქართველოს ფიზიკურ თერაპევტთა ასოციაცია

8784 202438996

საქართველოს სასულიერო და საერო მოღვაწეთა სამეფო (მონარქისტული) კლუბი

8785 202188952

67-ე ბაგა ბაღის აღორძინების ფონდი

8786 401962079

საქართველოს პროტეზისტთა და ორთეზისტთა საერთაშორისო ასოციაცია

8787 205155936

დიპლომატთა ასოციაცია

8788 405420646

ტრადიციული კულტურის კვლევითი ცენტრი

8789 222941208

სათემო კავშირი იმედი

8790 404854528

ახალი ტექნოლოგიები და გარემო

8791 215123612

რეგისტრირებული კავშირი "თანადგომა განვითარებისათვის" ფოთის ფილიალი

8792 445552599

ქაითდრიმს

8793 205180828

საქართველოს სამედიცინო ელემენტოლოგთა კავშირი

8794 215118897

ასოციაცია პროგრესი

8795 242731059

მნათობი

8796 400254933

საკალათბურთო კლუბი კავკასია

8797 416345994

ფიჭვნარის მამათა მონასტრის საქველმოქმედო ფონდი

8798 443567944

ნანული დევდარიანის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

8799 445594376

მგზავრები 4 გონიოს მესაკუთრეთა კავშირი

8800 212836056

ქუთაისის სამოქალაქო განათლებისა და ინფორმატიზაციის სასწავლო-სამეცნიერო გაერთიანება
ინფობიტი

8801 405123174

პაატა ბურჭულაძე - საქართველოს განვითარების ფონდი

8802 432542956

ა(ა)იპ კასპის შშმ პირთა კავშირი

8803 404953519

კავშირი ნაბიმედი

8804 244973999

ხონის მუნიციპალიტეტის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური

8805 225062990

სათემო ორგანიზაცია კიკნაველეთი

8806 400269909

ქალები კინოსა და ტელევიზიაში - კავკასია

8807 404409779

რელიგიური გაერთიანება დახსნილ ქრისტიანთა საღვთო ეკლესია

8808 204569136

ჯგუფი ეგალიტე

8809 404929887

ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა დასაქმებისა და ბიზნესში ჩართვის ასოციაცია

8810 402052434

აქტიური განუყოფლობის მოძრაობა

8811 404874427

საქართველოს სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის პროფესორ ნოდარ კიკვაძის სახელობის ფონდი

8812 402022814

ახალგაზრდა არქეოლოგთა საზოგადოება

8813 239395392

საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

8814 400099371

საქართველოს ერთობა

8815 202940372

ბერძნული სამედიცინო ფონდი ჰიპოკრატე

8816 245625097

ბათუმის ალუმნი კლუბი

8817 216401114

ქ. რუსთავის მწვანეთა მოძრაობა

8818 400141155

არაფორმალური განათლების ცენტრი

8819 400108566

საქართველოს კონსულტანტი

8820 200068648

საქ. ნერვოლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია

8821 241499552

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო სკოლამდელი დაწესებულებათა ცენტრი

8822 204969819

საქართველოს ოფიცერთა გაერთიანებული პროფესიული კავშირი

8823 445419645

წარმატებული და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერის ფონდი

8824 202944984

მარი-ბროსეს სახ. ფრანგულ-ქართული საავტორო საშ. სკოლა

8825 427737531

ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ცენტრი

8826 236685235

კავშირი "საქართველოს ქალები მშვიდობისათვის"

8827 205008588

ანტიკორიფციული ბიურო

8828 428521487

დედოფლისწყაროს ბიზნესის ხელშემწყობი ცენტრი

8829 404399389

უგულავების საგვარეულო გაერთიანება

8830 401956772

საქართველოს ენდოსკოპისტთა ასოციაცია

8831 405490678

საკალათბურთო კლუბი "ასტრალი"

8832 405471485

ტოლობა

8833 429320745

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

8834 211361578

სასოება ნარკომანიის პროფილაკ.სამედ. და სოციალ. რეაბილიტაც. ხელშემწყ. საქ. საზოგადოება

8835 200032525

საქართველოს პროფესიონალ მოცეკვავეთა სპორტული ცეკვების ეროვნული ფედერაცია

8836 202323850

ფესვები-XXI

8837 206265272

ცხოველთა მოვლა-შენახვისა და მომსახურების ფონდი

8838 400097364

საქართველოს ეროვნული განვითარება

8839 404932178

გლობალ კავკასია

8840 215110261

ქ.ფოთის იურისტთა ასოციაცია

8841 220415593

ზუგდიდის სათნოების სახლი

8842 235446353

სალხინო 2003

8843 205274932

ექიმები საქართველოს დასახმარებლად

8844 405523517

ქროსროუდ გლობალ

8845 200258693

ახალგაზრდები საქართველოს ერთიანობისათვის

8846 204576459

კოალიცია აქტიური მოქალაქეობისთვის

8847 406308883

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კლუბი 'ჩემპიონი'

8848 243122768

პონტია

8849 442734178

წალენჯიხის ახალგაზრდული მოძრაობა

8850 445433727

ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია სოროპტიმისტ ინტერნაციონალის კლუბი ბათუმი

8851 400195196

მომავლის რწმენა

8852 431947824

თერჯოლის ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

8853 405419202

საქართველოს პიკელბოლის ფედერაცია

8854 204996077

"საერთ. სამართლის სტუდენტთა ასოც. - საქართველო"

8855 400208690

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

8856 412687579

ქუთაისი - საპარლამენტო ქალაქი რეგიონების განვითარებისთვის

8857 239868050

ფონდი ქართული განათლება

8858 404873623

იურისტთა კლუბი

8859 406145149

იტალიური კულტურის ინსტიტუტი

8860 401960561

საქართველოს ამერიკული ფეხბურთის ფედერაცია

8861 243122615

დარაქოვის თემი

8862 205008926

"სტუდენტობა სამართლიანი არჩევნებისათვის"

8863 202272959

საქართველოს ტრავმატოლოგ-ორთოპედთა ერთიანი ეროვნული ასოციაცია

8864 441993130

მომავლის გზები

8865 240392730

კავშირი ,,ა.ბ.გ.ს.დ." არასამთავრობო ორგანიზაცია

8866 249272380

აფხაზეთის მშვიდობის მტრედები

8867 416312804

საქართველოს მეანაბრეთა და ღარიბთა ასოციაცია

8868 235446479

მამული

8869 223362509

კავშირი "ევრიკა პლიუს"

8870 441487115

საქართველოს მეწარმეთა ასოციაცია

8871 402051934

საქართველოს კალათბურთის მოთამაშეთა გაერთიანება

8872 405494914

ჰეი

8873 405258616

საქართველოს ეროვნული სერფინგის ფედერაცია

8874 426518887

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე
ბავშვებისათვის

8875 401948032

ირის ჯგუფი-მრავალფეროვნების მართვა

8876 404388391

ასოციაცია ინკლუზივი

8877 416333408

როჰელინე

8878 206272004

საქართველოს ტყავისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელთა კავშირი

8879 427728293

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ მუკუზანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8880 404391421

გლობალ სტანდარტი

8881 400101661

ვესტვორდი

8882 205076647

"ახალი სტანდარტი"

8883 200245181

საქართველოს ებრაელთა მატერიალური, ისტორიულ-კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობის
ფონდი "ორ"

8884 400123031

საერთაშორისო კავშირი გამარჯვების მემკვიდრეები

8885 405307243

ენისა და მეტყველების თერაპევტთა ასოციაცია

8886 406153111

თბილისის მუნიციპალური თავშესაფარი

8887 205090408

მოზარდები და ახალი ათასწლეული

8888 226146532

ბორჯ-ხარაგ. რეგ. გარემოს დაცვის მდგრადი განვ. ასოციაცია ,,ზეკარი"

8889 223102942

კავშირი ,,ხიზაბავრა"

8890 405460335

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის აფდეითები

8891 205235958

მედიკოსთა და ბიოლოგთა საერთაშორისო ასოციაცია

8892 204568690

ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტი - საქართველო

8893 441487044

მომავლის ლაბორატორია

8894 217892332

ასოციაცია "პროგრესი"

8895 200076577

ქ. თბილისის მუხ. 4/ბ მ/რ 26-ე კოპრუსის ბინის მესაკყთრეთა ამხანაგობა

8896 231284277

ალავერდის ეპარქიასთან არსებული წმიდა ბიძინა, შალვა და ელიზბარის სახ. ზოგადსაგანმანათლებლო
სკოლა

8897 445530435

ტაეკვონდოს კლუბი ტორნადო

8898 205013028

საერთაშორისო ფონდი საზოგადოებრივი მოძრაობა მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის

8899 224082105

კავშირი ,,მარადიონი"

8900 205049437

საინვესტიციო კვლევისა და შეფასების ცენტრი

8901 204915529

ახალბედა დედათა დახმარების ასოციაცია

8902 420009350

სამოქალაქო ცნობიერების ცენტრი

8903 422430998

კეთილარი

8904 404873151

წყალქვეშა ცურვის ფედერაცია

8905 404487177

ლიგალ საპორტ გრუპ

8906 206316618

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი - მომავლის გზა

8907 420009056

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული ფერმერთა საბჭო

8908 412703310

საქართველოს მასწავლებელთა კავშირი

8909 425358873

მაშავერის ხეობა

8910 405531483

ალფა სიხშირე

8911 236687938

კავშირი ,,ხანჩალი"

8912 405334534

ჯაბა კრედიტის დაზარალებულ კრედიტორთა ასოციაცია

8913 208194327

ჰუმანიტარული საქველმოქმედო ასოციაცია სამანი

8914 205055624

ბიბლიის თარგმნისა და ბიბლიოლოგიის ცენტრი

8915 404444320

ბუჩუკურების საგვარეულო კავშირი

8916 211386999

ჰიდროსფერო

8917 239403258

ასოციაცია მოყვასი

8918 430030664

ზესტაფონის თამარ–მეფის სახელობის ტაძრის სააღმშენებლო ფონდი

8919 405296898

სათემო ალიანსი

8920 205290629

ინდურ-ქართული ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის ასოციაცია

8921 204937364

კავკასიური ცენტრი "მედია და სახელმწიფო"

8922 208219006

სეს თანადგომის ასოციაცია

8923 447860119

საქართველოს საპატრიარქოს ხიჭაურის წმ. გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სკოლა

8924 220347177

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის ფერმერთა ასოციაცია ფერმერი

8925 205161037

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი

8926 400105890

საქართველოს საერთაშორისო ტაე-კვონ-დოს იტფ ფედერაცია

8927 205281639

საქართველოს მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი ოჩოპინტრე

8928 400005285

არასამთავრობო ორგანიზაცია ''მედია ჯგუფი-კრეატივი''

8929 441995334

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის გორაბერეჟოულის, ზომლეთის, დაბის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

8930 228534413

გზა საზოგადოებისკენ

8931 433104589

სოფლის მეურნეობის განვითარების ინსტიტუტი

8932 405383044

დემოკრატიული მომავლისთვის

8933 404503319

რაგბის კლუბი იბერიონი

8934 218032643

კავშირი საინფორმაციო ცენტრი ასტრა

8935 430804891

ახალგაზრდა თაობა უკეთესი მომავლისთვის

8936 404934210

ჭიჭინაძეების საგვარეულო კავშირი

8937 201945574

საქართველოს ყრუთა კავშირი

8938 201948492

საქართველოს ბილიარდის ეროვნული ფედერაცია

8939 235895028

ძალადობისაგან დაცვის მესტიის რაიონული ქსელი

8940 200091168

კავშირი "ადამიანთა უფლებების დაცვის ასამბლეა"

8941 242576299

თემის განვითარების კავშირი ქველმოქმედი

8942 417873643

გორის ავტომოყვარულთა კლუბი

8943 230068128

"ნარულა"

8944 430035026

ზესტაფონის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი

8945 202907621

საქ. რკინ. ცენტრ. სპორტ. საზოგადოება ლოკომოტივი

8946 445410608

ჯვარი ვაზისა

8947 233643750

განათლების მუშაკთა ლანჩხუთის რაიონული პროფკავშირი

8948 400079936

ზრუნვა მომავალზე

8949 204410388

ქ,თბილისის 67-ე საშ,სკოლის განვითარების ფონდი

8950 404485384

სტარტაპ მარანი

8951 220415771

ასოციაცია რუხა

8952 206332155

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ცენტრი (CDDG)

8953 417890508

საქართველო, შიდა ქართლი, ქ. გორის და გორის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

8954 442262864

პაპასკირები მომავლისთვის

8955 246997219

ქვაბლეთი

8956 412723842

ქართულ-ევროპული კულტურულ-პოლიტიკურ ურთიერთობათა საზოგადოება არგო

8957 418468287

შიდა ქართლის თანამედროვე ხუთჭიდისა და ტრიატლონის ფედერაცია

8958 206344749

ვაჭრობისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი

8959 205187064

ანსამბლი თამარიონი

8960 202273100

თოჯინური ხელოვნების განვითარების ასოციაცია

8961 240901404

ასოციაცია საწყისი

8962 404481066

საქართველო-ხელოვნება მომავლისათვის

8963 404884755

აგრარული ბიზნესის ცენტრი

8964 223366729

კავშირი ლომავ

8965 400296489

შემომყვან ტურიზმში დასაქმებულთა ასოციაცია

8966 405004409

კლაუს ჰიპის სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

8967 404855787

მედ–ინფო ჯგუფი

8968 205015749

ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერაბათა ფაკულტეტის განვითარების ფონდი

8969 418476312

სამართლის ასოციაცია

8970 212903232

ახალი სამოქალაქო აზროვნება +

8971 205141023

ფონდი ორი ათას ოცი (2020)

8972 424251801

ქალაქ ახალციხის მერიის მდგრადი განვითარების სააგენტო

8973 212709229

შპს "ქუთწყალკანალი"-ს პროფკომიტეტი

8974 234211983

ჩრდილოვან ეკონომიკასთან

8975 212808728

პედაგოგთა კავშირი განათლება და სამყარო

8976 202194017

თენგიზ ჩანტლაძის სახელობის ფონდი

8977 402119701

ოჯახის, ქალების და ბავშვების განვითარების მხარდამჭერი საზოგადოებრივი კავშირი

8978 203867315

"საქართველოს სავალუტო დილერთა კლუბი"კავშირი

8979 417890429

გორის რაიონის სოფელ ატენის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

8980 242261501

გაზეთ "ჩხოროწყუს" რედაქცია

8981 404924310

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - გიორგი
მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი

8982 404640714

ვეტერინარ ექიმთა ფედერაცია

8983 412695338

უსაფრთხოების პრობლემების ანტიკრიზისული ცენტრი

8984 405270647

სინათლის ფონდი

8985 442729095

კახას ფონდი

8986 231245248

სათემო ასოციაცია "შემწეობა"

8987 226151865

სარაგბო კლუბი თორთი

8988 400248610

საკალათბურთო კლუბი მარგვეთი

8989 212812839

საზოგადოება და სამართალი

8990 229324594

შემოქმედებითი კავშირი ხევსურეთის ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი სანე

8991 405350203

ინოვაციური კვლევების საგანმანათლებლო ცენტრი

8992 202194730

სპორტული კლუბი კაპო

8993 406160381

საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევების ცენტრი

8994 405326133

კვლევის, მონიტორინგისა და განვითარების ცენტრი

8995 204561679

ეროვნულ ტრადიციათა დაცვის ცენტრი

8996 202230754

საქართველოს მარკეტინგისა და მენეჯმენტის სამეცნიერო კვლევითი ფონდი

8997 204521927

ადამიანთა უფლებების, ბუნების დაცვისა და ანტიკორუფციული კავშირი

8998 402090599

პაციენტთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი

8999 406234418

მომავალ იურისტთა ასოციაცია

9000 405099584

გაგრის ფეხბურთის ფედერაცია

9001 417880261

კონფლიქტის ზონის სოფლების თემის განვითარების ფონდი

9002 437370444

მანუჩარ კვირკველიას და ვახტანგ ბლაგიძის სახელობის ჭიდაობის კლუბი ოლიმპი

9003 202935155

პიროვნების განვითარ. ხელსაწყოების საერთაშო.

9004 203830541

ვალერიან მელქაძის სახ. სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემ.სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტ.პროფ.კა

9005 218065983

ასოციაცია ახალგაზრდების განვითარების ცენტრი

9006 400288149

დეცენტრალიზებული ავტონომიური ორგანიზაციების განვითარების ინსტიტუტი

9007 405010866

ახალგაზრდები ევროპული მომავლისთვის

9008 425357721

საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა ასოციაცია სოლიდარობა

9009 424614901

ახმეტის დემოკრატიული მესაქონლეობის გაერთიანება

9010 406090484

განათლების ადმინისტრირების ლიდერთა ასოციაცია (Education Administration Leaders Association)

9011 431435878

თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

9012 400195249

მოითხოვე ქართული

9013 205132603

საქართველოს მეკლდეურობის ეროვნული ფედერაცია

9014 445517995

კახაბერი

9015 406079470

ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი რუსთაველი

9016 412715511

სპორტი, კულტურა და ჯანმრთელი მომავალი

9017 204521188

კავშირი ეკონომიკური განვითარებისა და კვალიფიკაციის ცენტრი

9018 204531435

სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი

9019 432544758

ტაეკვონდოს შიდა ქართლის და სამცხე ჯავახეთის რეგიონული ფედერაცია

9020 202942600

ოტავა

9021 242739943

საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი სამცაცხვი

9022 404623270

ლევან ცუცქირიძის სახელობის ხელოვნების ფონდი

9023 220406031

ახალგაზრდული მოძრაობა ძლიერი საქართველოსათვის

9024 237097235

სათემო კავშირი მერია-2003

9025 202062864

საქ.ფეხბურთის ერ.ნაკრების გულშემატკივართა კავშირი შევარდენი

9026 402218417

ვოლონთერს თბილისი

9027 202245196

კეუ კანონი ექიმთა უფლებებისათვის

9028 404444678

მედიაციის კლუბი

9029 204966867

"საქ. გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ცენტრი"

9030 404984004

საქართველოს ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარების კავშირი

9031 404450394

ლოცვით, სიწმინდით, გავაღვივოთ სულიერება

9032 404914697

სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში

9033 245542765

უფლებების დაცვისა და საერთაშორისო აქტების პოპულარიზაციის ასოციაცია

9034 205001567

საქართველოს უკრაინული სათვისტომოს კულტურულ-საქველმოქმედო და სამეცნიეროსაგანმანათლებლო საერთაშორისო კავშირი "დნეპრი"

9035 428881249

გიორგი მიქიანის დახმარების ფონდი

9036 204548659

ადამიანი და ჯანსაღი გარემო

9037 405197120

მედიისა და კომუნიკაციის კვლევის ცენტრი

9038 406093132

ბიზნეს ინკუბაციის ინიციატივა საქართველო, Business Incubation Initiative Georgia-BII

9039 227721873

ავთანდილ გურგენიძის სახელობის გურჯაანის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი

9040 222729448

ანთიმოზ ივერიელის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ბუზმარეთი

9041 204438741

სრულიად საქართველოს პიროვნების უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

9042 218079219

გორის მუნიციპალიტეტის ხალხური შემოქმედების სახლი

9043 423356200

ჯავახეთის ქალების სოციალური-ეკონომიკური განვითარებისათვის

9044 433647315

საქართველოს ლანჩხუთის რაიონის სოფლების ნიგვზიანი, არჩეული, ხაჯალიას დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

9045

თავშესაფრებისა და სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

9046 206334787

ყოველთა წმინდანთა სახელობის ეკლესიის მშენებლობის კავშირი

9047 204420037

ცვლილებისა და კონფლიქტის მართვის ცენტრი პარტნიორები-საქართველო

9048

ზუგდიდის საფეხბურთო კლუბი დინამო

9049 405230673

ქართული ავეჯის დიზაინერთა ასოციაცია

9050 404970386

საქართველოს თავად-აზნაურთა წოდებათა ეროვნული ინსტიტუტი Georgian national institute of nobility
titles

9051 404984139

თბილი გარემო

9052 242003345

შალომ კლუბი გურია

9053 402032126

საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაცია - ქართული საქმე

9054 204525692

კონფლიქტებით დაზარალებული საქართველოს მოქალაქეთა დახმარების საერთაშორისო
საქველმოქმედო ფონდი"ჯორჯია"

9055 404944058

ინოვაციების სახლი

9056 205279599

ეროვნული უსაფრთხოების ფონდი

9057 406190848

საქართველოს ქ.თბილისი მ. გახოკიძის ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9058 222442818

აბაშის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების კავშირი

9059 404959265

სრულიად საქართველოს ბაღდავაძეთა საგვარეულო კავშირი

9060 204443316

ქართული მართლმადიდებლ.სარწმუნოების კულტურული მემკვიდრეობა

9061 204557924

ანსამბლი სახიობა

9062 405264887

ქლოუზ ინქაუნთერს

9063 218031868

კავშირი რაგბის კლუბი ტიმი

9064 405008851

ეროვნული უსაფრთხოების ინსტიტუტი

9065 235893299

მახვაშ

9066 204971655

საქართველოს ტრანსფუზიოლოგთა და ჰემატოლოგთა ასოციაცია

9067 405376356

რაგბის კლუბი შავი მგლები

9068 205014786

სინეგეტიკული მედიცინის ასოციაცია

9069 425055423

საქართველოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელხევის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9070 404627089

სპორტული კლუბი გარდასახვა

9071 423351143

ასოციაცია მომავლის კორპუსი

9072 211401703

თბილისის 102-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

9073 400051812

ვან გოგორი

9074 400156022

საქართველოს დისტანციური და მობილური სწავლების ცენტრი

9075 400123442

ახალგაზრდული ასოციაცია კამარადე

9076 443859157

ნებოძირის განვითარების ფონდი ნებოძირი

9077 405197193

პრაიმ ივენთ

9078 438110090

საქართველოს მუფთთა კავშირი

9079 418477927

შიდა ქართლის ახალგაზრდული ცენტრი ინოვატორი

9080 223353831

კავშირი ,,აბჯარაული"

9081 402168774

სპორტული კლუბი უნარების გაუმჯობესება

9082 416353305

პოლიტიკის საზაფხულო ინსტიტუტი

9083 405313101

ასოციაცია ბროწეული

9084 205148446

"ქართველური ცივილიზაციის კვლევის ცენტრი"

9085 441557735

საქართველოს სოფლის განვითარების ფონდი

9086 404858481

პრაიმერი 2010

9087 221301525

ხილისა და ბოსტნეულის მწარმოებელთა ასოციაციის გეგუთი 2005

9088 437073907

მატა

9089 402018151

სახალხო კონტროლის სამართალი

9090 224071518

საქ. ფერმერთა კავშირის ახალციხის ორგანიზაცია

9091 204980388

საქართველოს ფერმერთა კავშირი

9092 204437831

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი

9093 204570062

საქართველოს საპატრიაქო ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიასთან არსებული კირიონ II-ის სახელობის
"ნიქოზის კულტურის ცენტრი"

9094 445564005

საქართველოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ინდიქტრიონი +

9095 244973212

ხონის მუნიციპალიტეტის მადლიერების სახლი

9096

ქართული ხელოვნებისა და კულტურის დაცვა განვითარების სამეგრელო ზემო-სვანეთის ასოციაცია
ოქროს საწმისი

9097 430025563

გიორგი კოვზირიძის დახმარების ფონდი

9098 235892824

ტურიზმისა და ალპინიზმის გაერთიანების ფონდი

9099 406081555

ლაშა-გიორგი გუგენიშვილის დახმარების ფონდი

9100 405488360

საერთაშორისო ოლდიმპიური კომიტეტი

9101 400171078

ფონდი ევროარტი

9102 402167855

ძაღლი და ადამიანი-საქართველო

9103 402197779

საჯარო სექტორის ეფექტურობის კვლევის ცენტრი

9104 426546320

სპეშიალ ათლეტს სპორტს ფედერაციონ ოფ ტურკი სთეითს

9105 203852107

ბიბლიოთეკების ავტომატივაციის ასოციაცია საქართველოში

9106 404967434

უფლება და თავისუფლება

9107 404560514

კოალიცია ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის

9108 209458399

ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაცია

9109 405206361

ა(ა)იპ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი აჭარული სახლი

9110 202939829

ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრი

9111 226151954

კავშირი "ქალი და საზოგადოება"

9112 445421785

აჭარის პურისა და პურპროდუქტების ასოციაცია

9113 205083693

"პოზიტიური ხედვა"

9114 230066772

სათემო კავშირი კლდეეთი

9115 224072553

კავშირი "ხაკის მომავალი"

9116 402075963

პოლონეთი-კავკასია

9117 405102703

საქართველოს ბუშტების ფეხბურთის ფედერაცია

9118 404986556

ფონდი ქართული ხელოვნება

9119 445561972

საქველმოქმედო ფონდი - წინაპართა მემკვიდრეობის გადასარჩენად

9120 202061838

პირველი ნაბიჯი საქართველო

9121 202944582

თბი. მე-5 საშ. სკოლის მშობ. და მასწავლ. ასოც. "ქველი"

9122 405416358

სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერის პლატფორმა

9123 405453325

კავკასიის სოციო(ეთნო)ლინგვისტური ასოციაცია

9124 202953321

საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია

9125 400182663

ინზიემე - ვიყოთ ერთად

9126 204952257

მას-მედიის განვითარების ცენტრი (რ.კ)

9127 220019557

ზუგდიდის ხანზარსაწინააღმდეგო სამსახურის განვითარარების კავშირი ართო

9128 204423132

საქართველოს სპორტული ტურიზმის ფედერაცია. კავშირი

9129 405356653

წმინდანების ანა ნინო და ბაგრატიონების შეკვეთილი ლოცვების ფონდი

9130 215131202

საქართველო მეთევზეთა კავშირი

9131 447862162

საქართველოს შუახევის რაიონის, ზამლეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9132 204862675

ნინო ჟვანიას სახელობის ქალთა საქველმოქმედო საზოგადოება დედის კალთა

9133 426528910

იენი უმიდ

9134 205020252

ადვოკატთა კავშირი დემოკრატიისა და სამართლიანობისათვის

9135 404423575

ლაზარე 1

9136 206034110

ქ. თბილისის N26 საბავშვო ბაგა-ბაღი

9137 405044303

საზოგადოებრივი განვითარების ახალგაზრდული ასოციაცია

9138 442728121

ანი-ბანი

9139 444956228

სოფელ გოჩა ჯიხაიშის სათემო კავშირი

9140 439862739

რუსეთის თანამემამულეთა კავშირი

9141 445503508

ინიციატივის, განვითარების და დასაქმების ასოციაცია

9142 212921025

გაერთიანებული სტუდენტური კავშირი

9143 404952324

დაიაურების საგვარეულო კავშირი

9144 430803375

ორიენტ ჯორჯია

9145 402120272

დემოქრასილაბ

9146 242576725

ლენტეხის საკათედრო ტაძრის ფონდი

9147 224072580

არასამთავრობო კავშირი "სვირი"

9148 405215440

ქ. თბილისის №33 საბავშვო ბაგა-ბაღი

9149 204987657

ინვალიდთა რეაბილიტაციის ფონდი გერმანია-საქართველო

9150 220014810

ზუგდიდის განათლების მუშაკთა პროპკავშირი

9151 204969025

საქრთველოს საზოგადოების ჯამრთელობის ასოციაცია

9152 405096373

უსაფრთხოების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი

9153 405093633

ნობლზფლეჯ

9154 412728482

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი სარბევი

9155 430799889

საქართველოს თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროს, ქოსალარის, ხაიშის, გოლთეთის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9156 200274684

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

9157 424254844

კავშირი - თანადგომა შვილებს

9158 231243801

კავკასია

9159 200245172

ურბან რეაქტორი

9160 221288504

ხომულის საკრედიტო კავშირი

9161 216418696

ახალგაზრდული შემოქმედებითი ცენტრი-"შაპიტო"

9162 222721598

ადიგენის დემოკრატიული აღორძინების კავშირი

9163 430032644

ზურაბ კვეტენაძის ფონდი

9164 426109659

პატიმართა და მათი ოჯახების დახმარების ფონდი

9165

მნათობი

9166 402020709

გლობალური საფრთხეების ანალიტიკური ცენტრი

9167 404601775

შენმოქმედი

9168 204427487

საქართველო-ჩეხეთის ურთიერთობის ასოციაცია

9169 400051643

კურტანიძეთა საგვარეულო კავშირი

9170 401964576

გუგეშაშვილთა საგვარეულო კავშირი

9171 400266662

ინგლისური ენის პედაგოგების სივრცე

9172 412696952

იმერეთის მთამსვლელთა და მეკლდეურთა ფედერაცია

9173 244561504

ხობი 2002

9174 202060429

საქართველოს მრეწველთა კავშირი

9175 205072428

ქართული რაგბილიგის განვითარების კავშირი

9176 402082786

სპორტული დაბრკოლებების ეროვნული ფედერაცა

9177 204554071

რწმენა მომავლისა

9178 220356442

მეგობრობის კავშირი -ხეცერა

9179 405403175

ფონდი აგროსოლუშენი

9180 203856121

სტუდიომობილი-აქცენტი მოძრაობაზე კავშირი

9181 400079721

ეროვნული ფრონტი

9182 429320086

უსახლკაროთა დახმარების ფონდი

9183 202432732

საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ინსტიტუტი

9184 205042737

"ალიზეის"საქართველოს წარმომადგენლობა "ალიზეი ჯორჯია"

9185 205276119

სამშენებლო საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირი გეოკონსტი

9186 445578358

სქულინგ ცენტრი

9187 216317091

ფოლკლორის სკოლა

9188 418479480

რაგბის კლუბი უფლისციხე

9189 430803990

კომფორტი ქვემო მარაბდას

9190 405281797

განვითარებული თაობა ქვეყნის ნათელი მომავალია

9191 435430954

სამოქალაქო განვითარებისა და კვლევების ცენტრი

9192 205295624

მეცნიერება და ტექნოლოგიები საქართველოსთვის

9193 404381851

პალეოგეო-საქართველოს პალეობიოლოგიისა და პალეოანთროპოლოგიის ცენტრი

9194 405353479

ჰიპოკამპუსი

9195 218020987

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

9196 445513971

ევროკლუბი

9197 425056510

კურორტ საირმეში დასაქმებულთა კავშირი

9198 245440946

აიპ თანამშრომლობის ცენტრი

9199 216389824

ადამიანი და გარემო

9200 205018611

"საქართველოს ანტიკორუფციული სამსახური"

9201 406232223

პირად მცველთა პროფესიული საზოგადოება

9202 405502255

ქალები ქალებისთვის საინიციატივო შეხვედრები გურიაში

9203 404601347

წითელი ხიდი

9204 400100323

ქართველი ერის სამართლიანობისთვის ბრძოლის კომიტეტი

9205 202347488

ქართული სიმღერის ფესტივალი "გოგი"

9206 426533076

აღმოსავლეთი-დასავლეთი

9207 204449579

თბილისის თეატრალური ცენტრი

9208 405082379

საბურთალოს წმიდა გიორგის ტაძრის მრავალშვილიანი დედები

9209 444548973

ბიბლიური თეოლოგიის შემსწავლელი ცენტრი ბარძიმი

9210 419987768

ხილ-კენკროვან კულტურათა განვითარების ასოციაცია

9211 424073219

სოსანგეთი

9212 400232752

საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრი

9213 226555046

აჰილ-ბეითი ჰიქმად

9214 405264066

შოთა ეცადაშვილის სახელობის აგრარული განვითარების ხელისშემწყობი ფონდი ტირიფონი

9215 204965387

ადგილობრივი განვითარების სააგენტო

9216 404550776

საზღვრების გარეშე

9217 211376633

საქართველოს ქიმიური სამედიცინო მრეწველობის და სათბობის საწარმოების მშობელთა პროფესიული
ფედერაცია

9218 405024343

საზოგადოება პოზიტიური ცვლილებებისათვის

9219 242574380

სათემო კავშირი ტვიში

9220 416351879

სოციალური კეთილდღეობის და ინტეგრაციის ცენტრი

9221 227722729

ვეჟინი

9222 404923785

სოფლის განვითარების სააგენტო

9223 441483020

სტეფანწმიდა

9224 404856483

აგრარული სექტორის კომპანიების ასოციაცია

9225 205286224

საქართველოს მოდისა და ესთეტიკის ცენტრი

9226 405193749

ენერგო მატარებლების კავშირი ერთობა

9227 435894793

ზემო სვანეთის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

9228 204484986

საქართველოს პროფესიონალ მოკრივეთა კავშირი

9229 400111516

სამოქალაქო სახლი

9230 224071233

ახალციხის ინვალიდთა კავშირი

9231 424616703

მამიკო

9232 416332935

კომპასი

9233 424066147

აი-ია

9234 406108796

საქართველოს ნაციონალური მოტოსპორტის ფედერაცია

9235 400120481

ახალგაზრდა დიპლომატთა ალიანსი

9236 204437644

კორუფ.კრიმინ.კორპორატიულ.და ორმაგი დანიშ.პროდუქ. მონიტორინგის ასოც.

9237 202065120

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ჭიათურელთა კავშირი

9238 400303505

ოლიმპიური ჩემპიონის ვლადიმერ აფციაურის სახელობის ფარიკაობის აკადემია

9239 224071439

პენსიონერთა დავეტერანთა პროფკავშირის ახალციხის რაიონული კომიტეტი

9240 406178158

ქველმოქმედი ემიგრანტი

9241 224071778

კავშირი "იმედი"

9242 200271151

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა მშობლების კავშირი

9243 400308537

აუშენე რომ აგიშენონ

9244 219638024

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

9245 404389853

9 მუზა

9246 402161183

ვეტერანთა თანადგომის ფონდი

9247 405092126

საქართველოს სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ეროვნული ფედერაცია

9248 405257733

სთენდაფერი

9249 430026713

ბოსლევის, წმინდა გიორგის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

9250 404923847

კავკასიის განვითარების ფონდი

9251 400019127

საქართველოს დიპლომატთა კავშირი

9252 445469252

პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის აჭარის რესპუბლიკური საბჭო

9253 202241804

საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგთა კავშირი

9254 226554341

სიმართლისათვის

9255 405188960

თბილისის ველოსპორტის კავშირი

9256 401974413

ახალგაზრდები ხელოვნებისთვის

9257 205271917

ისტორიული მემკვიდრეობა

9258 422739567

თანასწორობის განვითარების ცენტრი

9259 443858461

ბიაფრას ძირძველი მოსახლეობა

9260 405122273

ფონდი ჰეიამო

9261 202235633

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაცია

9262 448410041

ერთობა 1

9263 202238499

EUJUST THEMIS

9264 205275370

დემოკრატიული რეფორმების ინსტიტუტი

9265 424065442

მომავლის საზოგადოება

9266 204977267

საქ. დასაქმებისა და პროფესიული განათლების სამსახურის მუშაკთა პროფესიული ასოციაცია

9267 431178432

მზის სხივი

9268 404934390

Friends of the United Nations Georgia

9269

მზრუნველი

9270 440398400

რაგბის კლუბი ქიზიყი

9271 400129393

ივანე ჯავახიშვილის ცენტრი

9272 206127591

ქართველ რეპატრიანტთა კავშირი

9273 204966073

"პალეოლითის შემსწავლელ სპეციალისტთა ასოციაცია"

9274 205277920

საქართველოს ტკივილის შესწავლის ასოციაცია

9275 426526912

მულტიკულტურულ თემთა განვითარების ცენტრი

9276 218053399

ასოციაცია თანადგომა

9277 205295367

საქართველოს პათოლოგთა და ციტოლოგთა ასოციაცია

9278 405254825

აბრეშუმის გზის გულის რითმის საზოგადოება

9279 404964400

შაბურიშვილების საგვარეულო დარბაზი

9280 205286554

საქართველოს ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ბიზნეს საბჭო

9281 404617562

ქართული კლუბი

9282 405312674

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი

9283 212809898

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია

9284 405235133

სამოქალაქო განათლების ცენტრი

9285 204941901

"სამთოელი 645"

9286 406178844

ჩემი სამყარო

9287 405332750

მოწინავე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ცენტრი

9288 405371654

სივრცითი დაგეგმვის ცენტრი

9289 405504672

საფეხბურთო კლუბი ლისი ლაიონსი

9290 405389191

ინიციატივა სამართლებრივი ცნობიერებისთვის

9291 205245153

სპორტული კლუბი 35-ე საფეხბურთო კლუბი

9292 404593640

საქართველოს გორგოლაჭებით ფიგურული სრიალის ფედერაცია

9293

საქველმოქმედო საზოგადოება გოგიტიძეების ოჯახი

9294 405078151

იაას ჯორჯია

9295 404380317

ვმ ახალგაზრდული ცენტრი

9296 404467625

საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება 21-ე

9297 405483711

თამაზ წივწივაძის ფონდი

9298 404618286
9299 433104231

წყალბადის ეროვნული ასოციაცია
საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხიზის, ნინიგორის, გელათის, ზემო
გურგენიანის, ქვემო გურგენიანის, განათლების, ხიზაბავრას დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

9300 226529236

სამელ.კავშირი ნასაგური

9301 416311271

რეგიონალური მართვის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

9302 404595130

ვეხმარებით საქართველოს

9303 204424970

განათლება და განვითარება

9304 404480584

სპორტული კლუბი გიომირი

9305 205283361

არასამთავრობო ორგანიზაცია ლიკა ქავჟარაძის ფონდი

9306 204528564

საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხლის დაცვის ლიგა

9307 205009765

საქართველოს ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნების დაცვის ასოციაცია

9308 202268376

ეკონომიკური განვითარების კვლევითი ცენტრი

9309 405134670

ერთიანი ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ცენტრი

9310 400308289

ჯანდაცვის განვითარებისა და უფლებათა დაცვის ლიგა

9311 430029435

ლიტველი მეგობრები

9312 237081894

სათემო კავშირი ნატანები

9313 233645703

სათემო კავშირი ტერმინალი

9314 404552239

ელექტრონული მმართველობა საქართველოსთვის

9315 406241295

მცირე და საშუალო მეწარმეთა ასოციაცია ახალი თაობა

9316 402178193

სოლომისია

9317 205004314

გეოფიზიკის ინსტიტუტის პროფკომიტეტი

9318 445433264

ბათუმის მთამსვლელთა და მეკლდეურთა კლუბი

9319 204527440

ახალგაზრდა მეწარმეთა ასოციაცია შემოქმედი-XXI

9320 433646628

ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული ანსამბლი თფილისი

9321 204436137

საქართველოს საპატრიარქოს ეკონომიკური განვითარების ფონდი

9322 204466791

ფერეიდანელი ქართველების დახმარების ფონდი

9323 202909521

საქართველოს დედათა კავშირი

9324 400133743

საქართველოს ონლაინ არასაბანკო საკრედიტო ასოციაცია

9325 206168813

საერთაშორისო სამართლის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი

9326 206125236

სვანეთი-ერთიანი საქართველო

9327 404462899

ფერეიდნელ-ქართველთა კავშირი

9328 405241126
9329 223353715

სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდი აფხაზეთი
საქართველოს საგანმანათლებლო კავშირის ახალქალაქის რაიონის საერთაშორისო სამეცნიეროკულტურული ორგანიზაცია "საზოგადოება ცოდნა" - ახალქალაქის უნივერსიტეტი - "საზოგადოება
ცოდნა"

9330 205171829

"ჩემი სახლი"

9331 202198745

ა. კობალაძის სახელობის კლინიკური ფარმაკოლოგიისა და რაციონალური ფარმაკოთერაპიის
ხელშეწყობის კავშირი

9332 406154806

საქველმოქმედო ფონდი ვაჩუქოთ ღიმილი

9333 202065898

საქართველოს ეთნო-პოლიტიკური კავშირი "ჯვაროსანი"

9334 429650763

გაჭირვებულთა დახმარების ფონდი

9335 424617917

პანკისელი ახალგაზრდები მომავლისთვის

9336 405121443

საქართველოს დაზღვევის განვითარების ასოციაცია

9337 204421410

საქართველოს კომპიუტერული თამაშების ეროვნული ფედერაციაკავშირი

9338 236687849

ქართული ენის განვითარების ასოციაცია

9339 402206901

კულტურისა და ხელოვნების ახალგაზრდული ლიგა

9340 427735445

ცხოველთა გადარჩენის და სოლიდარობის ასოციაცია

9341 402085998

ზე ჰელექს ფაუნდეიშნ

9342 400159243

ტურიზმის მდგრადი განვითარების ალიანსი

9343 202198585

საქართველო-რუსეთის მეგობრობის და თანამშრომლობის საერთაშორისო ასოციაცია

9344 229701668

საქ.საჯ. მომს. და საზ. გაერთიანების მუშათა პროფკავშირის ფილიალი

9345 405502077

საქართველოს ყავის ასოციაცია

9346 205023918

ექიმთა ასოციაცია "სეფსისი"

9347 448400132

სტუდენტ-ახალგაზრდული ასოციაცია

9348 206110466

კავშირი საქართველოს შიტო-რიუ სეიშინკაი კარატე-დოს კავშირი"

9349 405085349

საქართველოს ეროვნული აიკიდოს ალიანსი

9350 424065139

ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი

9351 441483075

ხურთისის წმინდა მოციქულების პეტრესა და პავლეს სახელობის ტაძრის ფონდი

9352 202221540

კავკასიის დემოკრატიული ინტეგრაციის ინსტიტუტი

9353 420428433

ასოციცია ფსიქეა ზუგდიდი

9354 400300928

კლასიკური და თანამედროვე რიტორიკის კვლევითი ცენტრი

9355 404994315

საზოგადოება ყაზბეგი სამთო-სათავგადასავლო და ეკო ტურიზმისათვის

9356 238750419

ეჩ-2-ის პროფკავშირი

9357 432550820

სოფლის წყალი

9358 437976184

ღარი 2011

9359 405230263

ახალგაზრდების წინსვლაზე ორიენტირებული თბილისის კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია

9360 206317788

ფენიქსი 2008

9361 404425715

სამუშიების საგვარეულო კავშირი

9362 406060907

Discover Georgia

9363 445394458

ქართველ მუსულმანთა კავშირი

9364 400151857

საქართველოს წყალქვეშა სპორტის ფედერაცია

9365 435891251

მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

9366 431949234

საქართველოს თერჯოლის რაიონის, სოფელ ბარდუბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9367 425362270

საქართველო ბოლნისის რაიონის სოფლების კაზრეთის და ბალიჭის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9368 433650284

სპორტული კლუბი აცაურა

9369 204998324

კავშირი "პანაცეა"

9370 205010511

სუფთა ქალაქი

9371 404434126

თანამშრომლობა სამედიცინო განათლებისა და პაციენტთა დახმარებისათვის

9372 205074774

საქართველოს ხელოვანთა და მეცნიერთა ასოციაცია მემბრანა

9373 243895059

პოლიციის ვეტერანთა და პენსიონერთა კავშირი

9374 220342555

რეგისტრირებული კავშირი მწყზარი

9375 205005983

"ახალი იმედი"

9376 204971012

საქართველოს ავიაციის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

9377 401980344

აფხაზეთის კულტურის, განათლების და განვითარების ცენტრი–Apsni

9378 404949543

ჯვრის ამაღლების ტაძრის ფონდი

9379 443863847

ხაშურის რაიონის სოფელ ხცისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9380 404378927

არასამთავრობო ორგანიზაცია სეიფთი

9381 204964422

კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე

9382 445469074

კინტრიშის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია

9383 205192511

საქართველოს სამედიცინო ჯგუფი

9384 245422190

აჭარის კრივის ფედერაცია

9385 215608420

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

9386 204441568

მონანიება ბავშვ.ასაკში პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა დახმ.ფონდი

9387 400235456

შანყულაშვილების საგვარეულო კავშირი

9388 206031131

პედაგოგთა კავშირი "ორიონი"

9389 435428235

ჭყონდიდელის ფონდი

9390 404575722

ინტერკულტურული დიალოგები

9391 212825567

გაერთიანებული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს პაციენტთა უფლებების დაცვის ლიგა

9392 249266967

არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედი-2001რეგისტრირებული კავშირი

9393 406200061

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ძალოსნობის ფედერაცია

9394 404979127

ART TRANSFER

9395 454412047

ეუროპეან ინსტიტუტე ფორ რესეარცჰ ანდ დეველოპმენტ

9396 202275439

საქართველოს უკრაინელ ქალთა კავშირი მფარველი

9397 430802839

თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი

9398 222440035

აბაშის რაიონის სოფელ ტყვირის მართლმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი ბეთლემი

9399 231243589

კახეთი

9400 433642141

საქართველოს ავტო-მოტო ტურიზმის ფედერაცია

9401 426530881

ნაგები - 2017

9402 416357622

ნიკე 21

9403 230095811

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

9404 445415355

ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი

9405 446966953

საქართველოს ქობულეთის რაიონის სოფელ ბუკნარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9406 404923428

კოტე მახარაძის სახელობის საერთაშორისო ასოციაცია LEGE ARTIS

9407 404599494

ევროპული პალატების საბჭო საქართველოში

9408 404508225

თბილისის სარბოლო დრონების კლუბი

9409 204519324

კავშირი "ჟურნალისტთა გილდია"

9410 415087934

საქველმოქმედო ფონდი MMG

9411 212273421

საქართველოს ენერგეტიკის აკადემია

9412 206334108

ჩვენი მთის სახლი

9413 406060266

მშვიდობისა და ჰარმონიული განვითარების ინსტიტუტი

9414 430029042

კლუბი კობრა

9415 200111002

კავშირი"ექიმთა ღია საზოგადოება-პროფილაქტიკური მედიცინა-XXI საუკუნე"

9416 416348027

ქურთულ-ქართული სოციო-კულტურული პლატფორმა

9417 405198067

ტექნიკური სწავლება-საქართველო

9418 437062839

ოზურგეთის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეთა ასოციაცია

9419 204461581

მეფრინველეობის ასოციაცია

9420 405105559

სახალხო-პატრიოტული კავშირი-რუსეთი ჩემი მეზობელია

9421 437075576

საქველმოქმედო ფონდი კურთხეული

9422 205201324

არტ ფართი გრუფ

9423 205002548

"საქართველოს ეროვნული ლატარია"

9424 243573370

ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

9425 405004285

საქართველოს მინერალოგიური საზოგადოება

9426 205149962

"კონსერვაციის, ფიქსაციისა და არქეოლოგიის ცენტრი"

9427 205215845

საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ფონდი ბრეს საქართველო

9428 241582587

"დარბაზოვანი +"

9429 245537922

სიმართლისა და სამართლის, ჩაგრულთა და პატიმართა უფლებების დაცვისა და სოციალური
უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცია

9430 206181086

ენერგეტიკის განვითარების ეკონომიკური სტრატეგია

9431 205263953

ალო გუდაური

9432 241497224

ხევის თემის კავშირი ყაზბეგი

9433 405044704

საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და განვითარების ასოციაცია

9434 212678896

საქართველოს ჰოკეის ფედერაცია

9435 405009020

არასამთავრობო ორგანიზაცია გზა, ტრანსპორტი და ინფრასტრუქტურა

9436 429324938

ახალგაზრდობის გაძლიერება წარმატებისთვის

9437 405405538

დოდო კვაჭანტირაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

9438 405268749

ჯორჯია გეპ

9439 405385863

ავია კომუნიკატორი

9440 224091088

არასამეწარმეო იურიდიული პირი კავშირი "ათინათი"

9441 445428387

ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია -მეჯლისი

9442 203855854

საერთაშორისო ფონდი ლეა

9443 418479676

წიგნიერების საზოგადოება

9444 435430776

უცხოელთა სამართლებრივი დაცვის ორგანიზაცია

9445 237065536

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გრიგოლ კილაძის სახელობის მუსიკალური სკოლა

9446 406294576

საქართველოს ბადმინტონის აკადემია

9447 242572676

არასამთავრობო, არაპოლიტიკური კავშირი ლეჩხუმი

9448 432542858

ჯ&ჯ

9449 445445698

ერთი დღე თამბაქოს გარეშე

9450 400118065

ნაძალადევის განვითარების ფონდი

9451 426519074

დიალოგის და განვითარების ფონდი

9452 205126807

საქართველოს ეროვნული გმირის, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის სრულიად საქართველოს ჩოხოსან
რაინდთა დასი

9453 205004635

"XXI საუკუნის იურისტთა გილდია"

9454 439864274

კაპიტონი ტორჩინავას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

9455 204953292

კვლევის და განვითარების ასოციაცია

9456 400220284

მაკო იორელის სახელობის კრეატიული ცენტრი

9457 218032787

ასოციაცია მედეა

9458 404527302

ადამიანის უფლების დაცვა შეუზღუდავად

9459 404489335

მიგრაციის , ინტეგრაციის და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანება

9460 204428477

საქართველოს სამართალშემოქმედთა კავშირი

9461 400052045

ლელაშვილთა საგვარეულო კავშირი

9462 431433059

თელავის ილიკო სუხიშვილის სახელობის ქართული ცეკვის სტუდია

9463 425059009

შევუმსუბუქოთ ცხოვრება

9464 405173814

დროასოციაცია

9465 405003400

დამოუკიდებელ მკვლევართა ასოციაცია

9466 446968906

ქობულეთის სასტუმროების გაერთიანება

9467 445432666

ახალგაზრდები მომავლისათვის

9468 236097898

სარაგბო კლუბი მარნეულის არმაზი

9469 206138678

ფონდი "იმედის ქალაქისაკენ"

9470 204443584

საქართველოს ლაბორატორიული კვლევისა და დიაგნოსტიკის ასოციაცია

9471 205035424

სიჭინავების საგვარეულო კავშირი

9472 400064489

instigate სასწავლო ცენტრის ფონდი

9473 405474838

ბავშვთა სიმსივნეები და სუპერგმირები

9474 412764049

დამოუკიდებელი ბიო თეატრი პარალელუმი

9475 405018662

კონსორციუმი სამართლებრივი დახმარება საქართველო

9476 236684281

კავშირი ვაე

9477 205074382

საქართველოს ვუმას კავშირი

9478 405435328

სპორტული კლუბი ქისი

9479 405189111

რუსულ-ქართული ახალგაზრდული კავშირი

9480 406165581

ბიზნესმედია საქართველო

9481 237976936

სათემო კავშირი კლდებოძალი

9482 416356348

მწვანე ზონა

9483 426110488

ერთად ცვლილებებისათვის

9484 445565941

საქველმოქმედო ფონდი "ნაუტიკა"

9485 404410534

საქართველოს ტრიატლონის ეროვნული ფედერაცია

9486 206112534

შ.პ.ს ელექტროდისპეჩერიზაცია 2000-ის დტმ საწარმოს პროქკავშირი

9487 404988484

ქართველი ემიგრანტები და მიგრანტები

9488 438117360

ადამიანის განვითარების და კულტურის საერთაშორისო სკოლა

9489 205252457

ფონდი მოხუცები

9490 204900134

საქართველოს სპორტის საწყლოსნო სახეობათა ეროვნული ფედერაცია

9491 405110632

საქართველოს დამოუკიდებელ აუდიტორთა და ბუღალტერთა კავშირი

9492 406059786

რაგბის კლუბი ბარბაროსები

9493 405446897

აფხაზეთის სამედიცინო დაწესებულებებთან კოორდინაციის სააგენტო

9494 404868461

თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი

9495 220370113

ზუგდიდელთა ჯანმრთელობის დაცვის კავშირი

9496 406085365

სასკოლო კვლევების ცენტრი

9497 423100003

სათემო ფონდი ტოლოში

9498 212821561

ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

9499 405131441

საქართველოს სულიერი და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო ფონდი იბერიის
აღდგომა

9500 404881160

ინტერკულტურულ ურთიერთობათა საერთაშორისო ფონდი

9501 405346059

არიონი

9502 221294276

სოფელ ჩუნეშის განვითარების და დახმარების კავშირი

9503 202463002

საერთაშორისო განათლების განვითარების ცენტრი

9504 404561461

ანსამბლი სათანაო

9505 417880868

შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაცია

9506 419982380

კეთილი ნების ხალხი

9507 432545837

საარჩევნო სწავლებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი

9508 440889415

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ აბისის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

9509 404446266

არგენტინული ტანგოს კლუბი

9510 216353657

მეწარმეთა კონფედერაცია

9511 441998000

მამა თომას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

9512 205281005

ინოვაციებისა და მეცნიერება ტევადი წარმოების ასოციაცია

9513 445395064

ბათუმის წიგნის ბაზრობა

9514 229281354

ალმანახ ,,მთის წყაროს" რედაქცია

9515 204442399

საერთაშორისო ფონდი თანადგომა XXI საუკუნე

9516 405220559

მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია

9517 404491340

არტ-გალერეა აფხაზეთი

9518 402192499

საქართველოს პერსპექტივა

9519 412729515

საქართველოს ექსტრემალური სპორტის კლუბი (იგივე მებრძოლთა კლუბი)

9520 204900090

ქ. თბილისის N82 საბავშვო ბაგა-ბაღი

9521 445383451

ახალგაზრდები ჯანსაღი მომავლისათვის

9522 242574139

განათლების მუშაკთა პროფკავშირის ცაგერის რაიონული საბჭო

9523 212709639

იმერეთის რეგიონის საკრებულოთა ასოციაცია

9524 204998100

საერთაშ. ჰუმან. კავშირი "კავკასია"

9525 204952177

ი.ჯავახიშვილის სახ. თსუ სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი

9526 253072570

საქართველოს პერსპექტიული ტექნოლოგიების სამეცნიერო გაერთიანება

9527 204989156

საქართველოს პოლიტიკური მეცნიერებათა გაერთიანებული ასოციაცია

9528 405276589

ეკოლუშენ საქართველო

9529 404886691

საქართველოს ახალგაზრდა ენერგეტიკოსთა ასოციაცია

9530 420431606

ქართული ტრადიციული მუსიკის სკოლა

9531 402128746

უძრავი ქონების პროფესიონალთა გაერთიანება (ფიაბსი ჩაფთერ ჯორჯია)

9532 400051634

მშვიდობა კონფლიქტურ ზონებს

9533 424614000

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

9534 404620317

თბილისის კენდოს , იაიდოს და ჯოდოს ფედერაცია

9535 405257993

სერფინგ პლიუსი

9536 423352909

მშვილდოსნობის სპორტული კლუბი ახალქალაქი

9537 404573984

თავისუფლებისა და დემოკრატიის ფონდი

9538 204935810

საქართველოს ბოდიბილდინგის და ფიტნესის ფედერაცია

9539 202249922

საქართველოს კარდიოლოგთა კოლეგია

9540 223353804

კავშირი ,,ოლავერდი"

9541 215110172

ასოციაცია ახალგაზრდობა და კულტურული მემკვიდრეობა

9542 441561873

ყვარლის ევროკლუბი

9543 224072526

წმინდა გიორგის სახ. სათემო ორგანიზაცია

9544 417874679

ხურვალეთი 2008

9545 437075594

რეი 2022

9546 212818520

ქართული სახარებისეული ლუთერანული ეკლესია

9547 424072283

საქართველოს, სამცხე-ჯავახეთის, ახალციხის რაიონის, სოფელ აგარის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9548 220386641

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი

9549 235446148

საქართველოს ავღანეთის მარტვილის ვეტერანთა კავშირი

9550 238774368

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი

9551 444551352

სკოლამდელი დაწესებულებების და მომავალი თაობის საზოგადოებრივი მონიტორინგის ცენტრი

9552 445416078

ერთობა თანადგომისათვის

9553 229727310

სათემო კავშირი ,,ამაღლება"

9554 216405281

მეტალურგთა პროფესიული კავშირი

9555 204523435

ევროპული ინტეგრაციისა და სამოქალაქო ინიციატივათა განვითარებისთვის

9556 412717804

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მუხიანის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

9557 416305304

უფლებადამცველთა საერთაშორისო ასოციაცია

9558 406161237

საქართველოს ერთიანი სათემო კავშირი ერთობა

9559 417889761

ქართულ-ებრაული მეგობრობის ხიდი

9560 406060462

სამხედრო-ანალიტიკური კვლევების ცენტრი ჰერი

9561 429654073

სამომხმარებლო ბაზრისა და ხარისხის კონტროლის, კორუფციის საწინააღმდეგო საერთაშორისო
ორგანიზაცია

9562 406163217

პლანეტის ეკოლოგიის დაცვისა და რეაბილიტაციის ფონდი

9563 202960233

ბუდო კანი-ს ფედერაცია

9564 402028630

საქველმოქმედო ფონდი ქეთი

9565 243898840

აფორისტიკის კვლევის ცენტრი

9566 420424785

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი წაღვერის ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9567 238140702

საქართველოს იურიდიული კონსულტაციის ცენტრი

9568 442569971

ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

9569 204927525

საქართველოს ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა კავშირი

9570 404970643

ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების აკადემია

9571 404626286

ილუსტრატორების კლუბი

9572 215121080

საქართველო-უკრაინიის კულტურულ საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო ასოციაცია ოქროს საწმისი

9573 404966612

ანტიკრიზისული საქმეთა ექსპერტები- მდგრადი განვითარებისთვის

9574 204425586

"კრწანისი"საქართველოს აღორძინებისა და ერთა თანადგომის კავშირი

9575 434173583

მსოფლიოს საბრძოლო კონფედერაცია ასედ

9576 402032787

დასაქმების, პროდუქტიულობისა და მდგრადი განვითარების ორგანიზაცია

9577 401952838

ოჩამჩირელების კავშირი - ერთობა

9578 426523327

კავკასიის ევროპული ხიდი

9579 445502019

საქველმოქმედო ორგანიზაცია მზიური

9580 400090780

ღიბრაძეების საგვარეულო კავშირი

9581 205281470

საზოგადოების ეკონომიკური განათლების ასოციაცია

9582 406294120

ფხოველთა ერთობა - ფხოვის განვითარების ჯგუფი - ფხოვის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი

9583 427719132

კახეთის ახალგაზრდული ფონდი

9584 202451159

კავშირი - ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ნანინა

9585 404512915

1989 წლის 9 აპრილი

9586 402078915

იმფექტ ინთერნეიშნალ

9587 404974239

IQ განვითარების კავშირი

9588 242262449

იურისტთა და აუდიტორთა ასოციაცია- ადვოკატი

9589 225060910

საქველმოქმედო საზოგადოება კავშირი ბაღდათელი

9590 445468299

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტაილანდური კრივის, კიკბოქსინგისა და შერეული
ორთაბრძოლების ასოციაცია

9591 204556284

ჰოსპისი ფერისცვალება

9592 405404129

საბავშვო ფესტივალი

9593 202165049

ეკო-სტარი

9594 204975045

კავშირი "ალტერნატივა"

9595 402012692

სპორტული კლუბი დიდუბე-2014

9596 253644560

ოჩამჩირის საზოგადოებრივი კავშირი ,,ოჩამჩირე 2003"

9597 211351945

ქ. თბილისის №112 საბავშვო ბაგა-ბაღი

9598 447863296

ზამლეთის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

9599 440394707

სათნო ხელი

9600 211401730

სულიერ საგანმანათლებლო-საქველმოქმედო ინსტიტუტი "გზა ჭეშმარიტებისა"

9601 443868708

თეოლოგიურ-ისტორიული საგანმანათლებლო ცენტრი

9602 422935890

რაჭის განვითარების ცენტრი

9603 200135656

კავშირი "მოსახლეობა და განვითარება"

9604 208218445

171 კკ კონტინენტ კონეკშენ

9605 400155014

სოციალური გარემო

9606 205057285

"ახალი სიცოცხლე"

9607 224092684

ახალციხის მერძევე ფერმერთა ასოციაცია

9608 222437361

სათემო ორგანიზაცია წყემი

9609 237079095

ოზურგეთის რაიონის ომის, შრომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა კავშირი

9610 421273142

საქართველოს პაციენტთა ასოციაცია

9611 436031303

ნატახტარის აღორძინებისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

9612 204968703

ქართული ტრადიციების აღორძინების ქალთა საქველმოქმედო ფონდი "ლომისი - 2001"

9613 227771934

"სოფლის სოციალურ- ეკონომიკური განვითარების სააგენტო"

9614 200075783

საერთაშორისო შემოქმედებითი კავშირი-ინდოეთი

9615 405383669

ხელბურთის კლუბი სპორტუნი

9616 200089386

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

9617 204963771

კავშირი "თანადგომა"

9618 205225736

სოციალური კეთილდღეობისა და თანასწორობის საზოგადოება "დომუს"

9619 404440707

Georgian health, safety and environment association

9620 222941501

სათემო კავშირი ხოტევი

9621 237978541

ქალაქ ონის სათემო კავშირი განახლებული ონი

9622 205181989

საქართველო-ესტონეთის ურთიერთობების ცენტრი

9623 406320725

ამხილე

9624 239396970

საჩხერის საჭადრაკო კლუბი კაისა

9625 405411978

საქართველოს ეკონომიკის ასოციაცია

9626 444547929

ჭალადიდი 2013

9627 405427042

ასოციაცია ქართული სათამაშო

9628 404574251

ელექტრონული წიგნების სახლი საბა

9629 416307730

გვირილას სახლი

9630 245596500

ურთიერთდახმარების ასოციაცია

9631 404471503

პანევროპა საქართველო

9632 212831809

ახალგაზრდა შემოქმედთა კავშირი

9633 204469315

G და G დარღვეული უფლებების დაცვის კავშირი "ავანგარდი"

9634 204427717

კულტურის გადარჩენის ფონდი

9635 405284008

სომხურ-აზერბაიჯანული სამოქალაქო მშვიდობის პლატფორმა

9636 202062258

კავკასიის კარატედოს კავშირი

9637 231247308

თეთრწყლები 2002

9638 424611334

კავკასიური ერების განვითარების ორგანიზაცია

9639 422935916

ტრადიციული მამული

9640 226166323

გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია მწვანე ბორჯომი

9641 406107038

სამოქალაქო რეფორმები ღია საზოგადოებისათვის

9642 202339246

საქართველოს ყრუთა სპორტული კომიტეტი

9643 205160555

ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი "თანადგომა 2006"

9644 430034063

შორაპნის მომავალი

9645 402035882

ფორ ლაიფ-ჯორჯია

9646 432542803

კასპის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

9647 416290329

იდეა

9648 216370683

საქართველოს ინფორმატიზაციის ხელშემწყობთა კავშირი

9649 424252383

საქართველო, სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9650 419982683

ჭკადუაშელი

9651 217893769

პატიმართა თანადგომა

9652 404923623

კოოპერაცია 2012

9653 404602676

საქართველოს ვეტერან-მოფარიკავეთა ეროვნული ფედერაცია

9654 404996885

საქართველოს მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი

9655 400168705

ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდი

9656 249264530

საქ. ტერიტორიული ,თლიანობისათვის მებრძოლთა დაცვის კავშირი ,,აფხა"

9657 223105397

"არაგვი"

9658 406150070

ალიქ მედია

9659 405283553

საქართველოს გაერთიანებული დიადი ლოჟა

9660 404935790

ქართველ ნეირომეცნიერთა კავშირი

9661 245611823

მოდუს ვივენდი

9662 406038611

საზოგადოება მომავალი თაობისათვის

9663 211404265

"დავეხმაროთ საზოგადოებას და მედიას"

9664 401945017

ჰელიომაგნიტოკარდიოლოგიური სამეცნიერო–პრაქტიკული ცენტრი

9665 203858370

მესამე სექტორის ფონდი ჰორიზონტი

9666 412723030

ქსელური დიალოგი

9667 405310658

საქართველოს საკალმახე ლიგა

9668 412698488

სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის განვითარების ინსტიტუტი

9669 404899678

ახალი საგანმანათლებო ტექნოლოგიები

9670 440887649

ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება

9671 406276319

კუპატაძეების საგვარეულო კავშირი

9672 400050653

ქართული ფეხბურთის ქომაგი

9673 235447575

მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

9674 405287292

ქართული საბრძოლო ხელოვნება შავფაროსნები

9675 412674510

სარაგბო კლუბი იმერეთი

9676 235446969

სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება მარტვილის მუნიციპალიტეტის
კომპლექსური სასპორტო სკოლა

9677 415105344

რაგბის განვითარების აკადემია

9678 205211297

საქველმოქმედო ფონდი - ელეიმოსინი

9679 206267252

ფონდი საქართველო ევრო-ამერიკულ ოჯახში

9680 205228029

გზა შინისაკენ

9681 400019797

პოსტსაბჭოთა კვლევების ცენტრი

9682 206066987

საქართველოს სამეურვეო საბჭოთა ასოციაცია

9683 225062865

ინვალიდ ბავშვთა დახმარების კავშირი "იმედი"

9684 405417446

მენტალური ჯანმრთელობისა და ინტეგრირებული ფსიქოთერაპიის საერთაშორისო აკადემია

9685 445593689

ჩვენი მომავალი-2021

9686 412747559

წმინდა ელია თეზბიტელის სახელობის ტაძართან არსებული კოლხური მედიცინის ცენტრი

9687 412707496

ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015

9688

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის

9689 202205693

თანამედროვე ცეკვის თეატრი "საქართველოს ახალი ბალეტი"

9690 204985356

ასოციაცია "ჩემი საქართველო"

9691 445528947

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი საავტომობილო ფედერაცია

9692 216433642

კავშირი ქართველი ახალგაზრდები ევროპისათვის

9693 205008150

დედების ფსიქოსოციალური დახმარების კავშირი "დედის სახლი"

9694 441562578

წინაპარი

9695 224631664

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო
სკოლების გაერთიანება

9696 430797961

ირაგა-2013

9697 445452894

მშვიდობა,თანადგომა,სოლიდარობა

9698 415106361

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი

9699 215110369

ფოთის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის განვითარების კავშირი ჩირაღდანი

9700 406070451

ჩალაძეთა საგვარეულო კავშირი

9701 202174280

თბილისის №119 საბავშვო ბაგა-ბაღი

9702 404480600

ყოველთა წმინდათა ეკლესია

9703 200076924

ქ. თბილისის 118-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

9704 400018271

აფხაზეთის მონადირე ძაღლების მოყვარულთა ასოციაცია

9705 203868831

"ქართული ბიზნესის ხელშემწყობი ორგანიზაციების ასოციაცია"

9706 416339420

დემოკრატიული განვითარების მოძრაობა

9707 401998585

დათას ფონდი

9708 245622946

საერთაშორისო არასამთავრობო, ჰუმანიტარულ-საქველმოქმედო ორგანიზაცია მომავალს

9709 441997626

საქველმოქმედო ფონდი ნაბეღლავი

9710 404491313

საქართველოს ახალგაზრდა მუსიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია

9711 204941607

თბილისის სამართლისა და საგარეო ეკ. ურთიერთობათა უნივერსიტეტი

9712 437072784

ცოდნის პლატფორმა

9713 205048321

საქართველოს ხალხური ცხენოსნობის ეროვნული ფედერაცია

9714 442732679

საქართველოს სამეგრელოს წალენჯიხის რაიონი ჯვარი, ფოცხო-ეწერის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9715 405032129

მშვიდობის განვითარების ცენტრი

9716 202167895

საქართველოს ბანკის პროფესიონალთა კავშირი

9717 229317735

კავშირი სამოქალაქო განვითარებისათვის

9718 204469262

საქართველო-რუსეთის მეგობრობის კულტურული სოციალური და ეკონომიკური თანამეგობრობის
საერთ.საქვ.ფონდი

9719 412726938

ქალები ქალებისთვის

9720 234214846

ქალები საქართველოს რეგიონების კეთილდღეობისათვის

9721 406349045

საქართველოს ინკლუზიური სპორტის ფედერაცია

9722 416349491

ფონდი აისი

9723 224624191

მანდილი

9724 212705553

იმერეთის მხარის ჭადრაკის ფედერაცია

9725 401945295

ფს

9726 242731503

ჯგალი

9727 406043749

სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ფონდი

9728 404928708

ინგუშურ-ქართული საზოგადოება პრომეთე

9729 204432907

საქართველოს ბიზნეს კონფედერაცია

9730 400299823

დაგიცავ

9731 405119250

ქართველ ებრაელთა სტუდენტური გაერთიანება

9732 200120957

მძლეთამძლე

9733 204566120

არქიტექტურისა და ურბანისტიკის ასოციაცია "გენიუს ლოცი"

9734 235445390

საფეხბურთო კლუბი სალხინო

9735 432545196

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ წინარეხის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

9736 206278614

ქართული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი შიმშერი

9737 439397378

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ ჩიხა, სხვიტორი, ორღული, დუნთას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9738 404503177

საქართველოს უსინათლოთა ლიგა კოლხი ნათია

9739 400138604

მამული 2015

9740 402177988

შავი ზღვის ქვეყნების მხატვართა საერთაშორისო გაერთიანება პლენერი-20

9741 202342571

ოკრიბის განვითარების საზოგადოების კავშირი

9742 405284605

ტრენინგების, განათლებისა და განვითარების ცენტრი (ტედ ცენტრი)

9743 227730051

კავშირი"იმედი+"

9744 431175765

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ ნაფარეულის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9745 412766172

ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვისა და ხელშეწყობის ასოციაცია

9746 443570191

ხარაგაულის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

9747 406272019

საქართველოს კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული და სხვა ორგანიზაციების მულტიეთნიკური
კავშირი

9748 406311147

გემ ინტერნეიშენალ

9749 204421492

საქართველოს ინტელექტუალთა კავშირი

9750 406137764

მეცამეტე სექტორი

9751 205275995

საქართველოს გაერთიანებული ახალგაზრდობა

9752 200205973

კრიშნას ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოება - ვედური კულტურის ცენტრი

9753 412725314

იდენტობა იუს

9754 443119251

კავშირი კოხტა -2012

9755 204971478

საზოგადოებრივი მოძრაობა "ფერიცვალება"

9756 204540577

ა(ა)იპ საქართველოს განმანათლებელთა ასოციაცია

9757 405183634

საფინანსო სექტორში დაზარალებულთა ასოციაცია

9758 236068937

მიხეილ სააკაშვილის რეფორმებისა და პოლიტიკური კურსის მხარდამჭერთა საკოორდონაციო კავშირი

9759 205284887

ევროპის სამართლის კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრი

9760 405072745

რეალური ცვლილებებისთვის

9761 203864586

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი

9762 245611217

ქ.ბათუმის შოთა ზამთარაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

9763 400137552

ღვთის შვილებისთვის

9764 222442701

აბაშის პენსიონერთა კავშირი

9765 406284328

სტრატეგიული სამართალწარმოების ცენტრი

9766 418465342

აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონების განვითარების ცენტრი-გორი

9767 400161178

საპერე აუდე

9768 405472741

დესპერადოს

9769 427717811

ანა მთივლიშვილის საქველმოქმედო ფონდი

9770 406040920

კავკასიის განვითარება

9771 202958638

საქარ. საკანონმდებლო რეფორმების ასოციაცია

9772 251722364

გადავარჩინოთ მომავალი თაობა

9773 405317562

საქართველოს სტომატოლოგიურ დილერთა ასოციაცია

9774 406079096

საქართველოს ეკონომიკური რეაბილიტაციის ცენტრი

9775 230869520

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "კულტურისა და სპორტის ცენტრი"

9776 433106676

ჰერეთი - 2019

9777 445423186

მულტიმედია Group

9778 448382571

ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

9779 209472587

თბილისის №173 საბავშვო ბაგა-ბაღი

9780 200247474

მერი ბეკერ ედის სახელობის კულტურისა და განათლების ცენტრი კავკასიაში

9781 421278833

სოციალური მედია

9782 203844224

"ადამიანის უფლებები საქართველოში" დამოუკიდებელი საზ-ბა.ასოციაცია

9783 224087351

სასოფლო-საკონსულტაციო სამსახური

9784 400023648

შეთეკაურთა საგვარეულო კავშირი

9785 405063194

ქართულ-აფრიკული ბიზნეს ასოციაცია

9786 426521604

საქველმოქმედო ფონდი მომავლის იმედი ბავშვებს

9787 203860081

ივალიდ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი "დონა"

9788 203820561

საქართველოს სამედიცინო ფიზიკოსთა ასოციაცია

9789 202206969

საზოგადოების ფსიქოანალიტიკური ცენტრი

9790

რეგისტრირებული ახალგაზრდა ქველმოქმედთა კავშირი

9791 204419557

საქ. ბავშვთა ალერგოლოგთა და კლინიკურ იმუნოლოგთა ასოციაცია

9792 202208636

ადამიანის უფლებების,ეროვნული ტრადიციების და უსაფრთხ.დაცვის კავშირი

9793 419984137

ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის განვითარების ფონდი საფარველი

9794 230092850

ზესტაფონის რ-ს არგვეთის ყოვლაწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახ მამათა მონასტრის
აღმშენებლობითი ფონდი

9795 441993719

საფეხბურთო კლუბი ბათუმი

9796 243122571

ოლიმპი

9797 200249579

ასოციაცია - ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების კავშირი

9798 402003844

ადამიანის უფლებათა ასოციაცია

9799 406324874

რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის თეატრალური ფესტივალი

9800 436254857

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

9801 404918201

ჩვენი ფშავი

9802 223102657

კავშირი ,,ჯილდა"

9803 405071602

საქართველოს მომავალ ლიდერთა ასოციაცია

9804 402152219

ჩოგბურთი

9805 216341563

ქვ.ქართ.სახელმü.,მუნიც.დაü.მუშაკთა პროფ.

9806 412684233

ფონდი მარდი სამედიცინო ცენტრი

9807 229319911

არასამთავრობო ორგანიზაცია არაგველი

9808 406135935

ხანდაზმულთა მოწყალების ასოციაცია

9809 404592302

ხელოვნების განვითარების ფონდი აია

9810 445465210

საქართველოს საზღვაო კაპიტანთა კლუბი

9811 406327657

ქართველ ხელოვანთა ასოციაცია-იბერია

9812 205277154

კავშირი ჩვენი სოფელი - 2009

9813 205243253

დემოკრატიის ახალგაზრდული ცენტრი

9814 416295315

ჩვენ დავბრუნდებით

9815 405358857

ადამიანის ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიის დაცვის საზოგადოება დეკა

9816 442728648

ლაკადა 2012

9817 237093266

სათემო ორგანიზაცია განახლება

9818 400076760

ლიბ-კლუბი

9819 202168368

საქართველოში ჰომეოპათიის განვითარების ფონდი

9820 205047475

საქართველოს ინვალიდთა ალიანსი

9821 406281731

მოძრაობა-ტრიბუნა

9822 405153854

მსოფლიოს ქალები საქართველოსთვის

9823 405345808

ტურიზმის განათლებისა და განვითარების აკადემია ( მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასაერთაშორისო ცენტრი )

9824 405517105
9825 404524966

თამაშის მდგომარეობა

მოძრავი გალერეა

9826 445577055

მომავლის მასწავლებელი

9827 421272928

საქართველოს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი რიონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9828 228928578

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ჩინარა"

9829 225396247

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

9830 402035962

გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება აი, ფაქტი

9831 445575191

საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფესიული
კავშირი

9832 405468355

სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდი

9833 438729075

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დიდი ჯიხაიშის თემის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9834 215608064

დემოკრატიული განვითარების რესურს-ცენტრი ნილემი

9835 402159560

რაგბის კლუბი შევარდენი ვეტერან მორაგბეთა კავშირი

9836 431167818

Global Society Builder Group

9837 446979850

ქ.თბილისის ქალთა ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

9838 215103028

სრულიად საქართველოს მთლიანობისა და ერთიანობის სახალხო მოძრაობა სამეგრელო

9839 400162701

სრულიად საქართველო

9840 404590625
9841 205264159

ჰუმანური განვითარების აკადემია პალადიუმი

9842 202941683

გაგნიძეთა საგვარეულო კავშირი

9843 215608741

იმედი

9844 200277280

კავშირი სამართლიანი სახელმწიფო

9845 243571292

მოლითის საკრედიტო კავშირი

9846 205150824

საქართველოს ჟურნალისტ ქალთა ასოციაიცია-1991

9847 404535455

სოლიდარობის ქსელი-მშრომელთა ცენტრი

9848 425359943

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური

9849 218018339

დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ცხინვალი 2

9850 404387962

არტ-იერა

9851 435428306

გულნაზ ახალაიას დახმარების ფონდი

9852 429320059

საქველმოქმედო საზოგადოება მადლი

9853 405378498

იურიდიული განათლების ფონდი

9854 412756655

ცხოველთა პოპულაციის მართვის ცენტრი

9855 205240336

საქართველოს განათლების განვითარების აკადემია

9856 205058596

ამარტა+

9857 404606887

დიგიტალური ჰუმანიტარიის აკადემია - საქართველო

9858 405216975

შავი ზღვის ბისზნეს საბჭო

9859 204960827

"სოციალურად დაუცველთა დახმარების კავშირი"

9860 428520601

სათემო კავშირი იმედი და გამარჯვება

9861 421272919

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

9862 233732565

სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

9863 405284213

გივინგ ვორქს

9864 404407717

დამოუკიდებელი საქართველო

9865 205052976

საზოგადოება-ტრანსპორტი-უსაფრთხოება

9866 405065557

ბავშვთა და მოზარდი-ახალგაზრდობის უფლებების დაცვის ასოციაცია

9867 206138286

საქართველოში მცხოვრებ ოს ქალთა "ალანელი" საერთაშორისო ასოციაცია

9868 205261900

ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრი

9869 404409261

საქართველოს საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯი

9870 416303814

საქართველოს მრავალეროვანთა კავშირი

9871 400073040

იურისტთა საერთაშორისო სახლი

9872 431170270

თელავის მუნიციპალიტეტის ღვინის პარკი

9873 205001077

ჯანმრთელი მომავალი

9874 412765066

ძვირფასი ლითონების ექსპერტთა საერთაშორისო ასოციაცია

9875 412738239

პენსიონერთა კავშირი - იმერეთის რეგიონი

9876 205036003

"ადგილობრივი ინიციატივების მხარდამჭერი ფონდი"

9877 445418888

აჭარის მუსიკალური და ფოლკლორული საზოგადოება

9878 223365427

კავშირი "ქართულ-სომხური მეგობრობის, ბუნების დაცვისა და ისტორიულ-კულტურულ ოჯახთა
დაცვის კავშირი"

9879 422737872

კოგნიტიო

9880 429324714

დუშეთის წყალი

9881 244691623

სოფელ პირველი გურიფულის სათემო კავშირი

9882 425052079

მშვილდაძეთა საგვარეულო კავშირი

9883 423098374

ოთა

9884

ასოციაცია იმედი 2001

9885 220348764

კოლხიდა

9886 204493164

Forex საბირჟო საქმიანობის განვითარების ასოციაცია

9887 209473372

N181-ე საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

9888 412756628

ჩვენ გავათენებთ

9889 404547861

სოციალური სამართლიანობის კვლევების ინსტიტუტი

9890 434161131

ოცნების მიღმა

9891 241582685

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახელობის ყვარლის გიმნაზია

9892 422739273

ადროიტ თბილისი ტოასტმასტერს ქლაბ

9893

საქველმოქმედო საზოგადოება მეტეხი

9894 205219958

იმედი და ლუიზა

9895

სათემო კავშირი საჩინო

9896 422734063

ნამინაურის სათემო კავშირი

9897 432547782

შიდა ქართლის შაშის გაერთიანებული ფედერაცია

9898 221295168

იმედი, კავშირი

9899 405509819

გრემო

9900 405044330

ისწავლე რომ დაიცვა

9901 405220470

ახალი ხედვა - ახალი ჰორიზონტები

9902 204433407

ახალი თაობის ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი

9903 404859863

ნიკოლოზ ჩხეტიანის საქველმოქმედო ფონდი

9904 432385796

ინოვაცია

9905 405332625

ქალი მომავლის ტექნოლოგიებში

9906 405326749

უნივერსიტეტი საქართველოს განვითარებისათვის

9907 405528594

კავკასიური საუბრები

9908 204463222

აღმოსავლეთის ქვეყნების მეგობრები

9909 439870105

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების
დაცვის ორგანიზაცია დას

9910 405152542

საქართველოში ადამიანსა და გარემოზე მავნე ზემოქმედების ფაქტორების კვლევისა და კონტროლის
ექსპერტთა ასოციაცია

9911 205016686

ფონდი "უანგარო ხელისუფლებისათვის"

9912 202217234

საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუტის სტუდენტური კავშირი

9913 416329253

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 5-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9914 404487373

სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

9915 400201312

ჩვენი სიცოცხლისათვის

9916 233113163

ახალგაზრდობის ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ახალგაზრდული პრობლემატიკის კვლევის
ასოციაცია

9917 445437395

ასოციაცია საქართველოს მეზღვაური

9918 443119769

კავშირი იმედი 2013

9919 205277216

საქართველოს შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტი

9920 404888065

საქართველოს სეტერ კლუბი

9921 202217895

სოფლის განვითარების ინსტიტუტი

9922 430797989

ქალთა კლუბი ერთობა მომავლისათვის

9923 440390328

წმინდა ილიას სახელობის თერაპიული სახლი

9924 406119043

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის კვალი

9925 200207249

კავშირი "აფხაზეთის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი"

9926 249266985

ფიროსმანის ეროვნული ფონდი

9927 404989740

ხამისკურის წყლის, ეკოსანიტარიის და განახლებადი ენერგიის ცენტრი

9928 440885348

რატი (ტატო) ნინუას სახელობის სახლ-მუზეუმი

9929 436034337

საქართველოს ეროვნული გვარდიისა და შეიარაღებული ძალების ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა
კავშირის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

9930 436035149

სახალხო დიპლომატია

9931 200046850

მე-3 ქართული გიმნაზიის აღორძინების ფონდი

9932 247003594

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქობულეთის N5 საბავშვო ბაღი

9933 400081816

მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ზურაბ ქადაგიძის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის ფონდი

9934 215122436

საქართველოს გადამზიდავთა და საზღვაო სააგენტოების ასოციაცია

9935 205265666

ავტომოყვარულთა კლუბი

9936 204961853

"საქ. მაგიდის ჩოგბურთის ვეტერანთა კავშირი"

9937 233144068

კავშირი ცოდნისკარი

9938 416333266

საქართველოს ცემენტის ასოციაცია

9939 405371761

ვაით ქეფითალ ფონდი

9940 405330707

ძალადობის პრევენციის ცენტრი

9941 204486065

საქართველოს ნაციონალური ანტიკორუფციული საბჭო

9942 406193658

ლომიძეთა ერთობა

9943 245539289

სამოქალაქო განათლების რესურს ცენტრი

9944 204935605

სატყეო ინსპექცია

9945 405000528

საქართველოს კალათბურთის მწვრთნელთა კავშირი

9946

მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი ნიკეა

9947 224092611

სამცხე-ჯავახეთის დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია

9948 211382074

ასოციაცია სამართალი და თავისუფლება

9949 239897876

ცოტნე აღმსარებლის სახელობის მშენებარე ტაძრის სამრევლო საბჭო

9950 400225458

უცხოელი სტუდენტებისთვის განათლების სამინისტროს პროგრამების ხელშეწყობის ეროვნული ცენტრი

9951 215607680

ნერგები

9952 405262193

მოზარდთა განვითარების ასოციაცია

9953 404935344

საქართველოს პოლიტიკური მეცნიერების ასოციაცია

9954 405076064

საქართველოს პაციენტთა კავშირი

9955 205004779

"ქალთა საქმიანი ინიციატივა"

9956 242262528

ჩხოროწყუს ფერმერთა კავშირი

9957 205020902

საერთაშორისო ფონდი კავკასია - ატლანტისი

9958 433649411

ლანჩხხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

9959 202162998

საქართველოს გლადიატორთა ორთაბრძოლების ეროვნული ფედერაცია "პანკრატიონი. მმა. გრაპლინგი.
ბჯჯ"

9960 406046826

გაბინაშვილთა საგვარეულო კავშირი

9961 255206066

აჟარის საბავშვო ბაღი

9962 405112907

საქველმოქმედო ფონდი ზეიფერტი

9963 405040600

საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტი

9964 404621147

ფიზიკური და სულიერი აღზრდის სექცია ძენ

9965 200184674

ასოციაცია კლუბი კომაროველი

9966 424073237

მინაძე 2020

9967 445490362

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, თამარის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

9968 237113360

გურიის ახალგაზრდული საბჭო

9969 444551067

პირველი მაისის ახალგაზრდული ცენტრი

9970

შიდა ქართლის ექიმთა და მშობელთა ასოციაცია ჯანსაღი თაობა

9971 438114513

ხელოვნების სკოლა მი რე ლა

9972 216453335

ქვემო ქართლის ფრენბურთის ფედერაცია

9973 400027234

ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დაცვისა და დახმარების კავშირი მზერა

9974 404437604

ენერგოეფექტურობა და გარემო

9975 400086660

იურისტები ცვლილებებისათვის

9976 216397913

წითელ ხიდზე სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის ფონდი

9977 439393041

სანდრო ლომსაძის დახმარების ფონდი

9978 242743340

ასოციაცია მიქავა-2009

9979 405506439

საქართველოს სტუდენტური პარლამენტი

9980 242576707

სათემო კავშირი ხვამლი 2009

9981 205194029

იური ანუას სახელობის ქართული სახალხო დოპლომატიის ასოციაცია

9982 221288247

თავისუფლებისათვის მებრძოლი ვეტერანთა კავშირი მიზანი

9983 422934640

რეგიონული სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრი

9984 236684361

,,სკაუტური მოძრაობის და ფიზიკური აღზრდის სომხური კავშირი"

9985 406252111

საქართველოს ტურისტული გზამკვლევი

9986 432385661

სპორტული კლუბი თიანეთი

9987 406124411

მედიცინა საზღვრების გარეშე

9988 204969472

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

9989 415099084

ფოთის ტაეკვანდოს კლუბი 1997

9990 445525557

აჭარის აირსოფტის (სტრაიკბოლი) ფედერაცია

9991 204527244

აქსისი ქალთა დახურული კლუბი

9992 219629720

"ტყიბულის პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირების ტყიბულის რაიონული კომიტეტი"

9993 401949040

საქართველო-ჯანსაღი სიცოცხლე

9994 404413327

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული ცენტრი ძლევაი

9995 211333902

კომპოზიტი სატრანსპორტო ნაგებობათა სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი

9996 424252016

სამცხე-ჯავახეთის მედია ანალიტიკური ცენტრი

9997 202456680

ქართველთა და საქ-ოში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირ. უფლ. და კულტ. მემკვიდ. დაცვ. ასოც. "კიდობანი"

9998 204437421

საქართველოს ნიჩბოსნობის ეროვნული ფედერაცია

9999 223105379

ლაიტერი

10000 441994843

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

10001 202063738

საქართველოს ფოტოჟურნალისტთა კავშირი

10002 206144732

სომხური დიასპორის სამეცნიერო,შემოქმედებათა და საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო ასოციაცია
"ნაირი"

10003 406069105

კასრელიშვილების ოჯახის დახმარების ფონდი

10004 223105039

სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ ძეგლთა რეაბილიტაციის ცენტრი "თმოგვი"

10005 406047727

ლუკასი

10006 222939355

საზოგადოებრივი კავშირი რუდუნება

10007 443854296

ლაცაბიძეთა საგვარეულო კავშირი

10008 419993001

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია

10009 205005082

რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკდემიის საქართველოს ფილიალი

10010 404623216

ზენი

10011 202213210

ნდობის აღდგენის კავშირი "ჩვენი სამკვიდრო"

10012 405489010

თბილისის ჯიუ-ჯიცუს ქალთა სპორტული კლუბი საკურა

10013 204918768

წმინდა ბარბარეს ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

10014 205033532

იმედი ტრავმა

10015 246988158

სათემო კავშირი ფიჭვნარი

10016 204968650

"სათემო საზოგადოება ყიფშიძე - XXI"

10017 228926918

დმანისის რ-ნის სოფ. ჯავახის საირიგაციო სისტემების ასოციაცია

10018 440388661

ღვედაშვილების საგვარეულო კავშირი

10019 204995513

საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია

10020 222442729

სათმო კავშირი ტყვირი

10021 211375493

საქართველოს ინჟინერ-გეოლოგთა კავშირი

10022 405208261

საქართველოს იურისტთა გილდია

10023 200068050

საერთაშორისო ჰუმანიტარულ-საქველმოქმედო კავშირი "ნადეჟდა"

10024 204449828

სპორტლოტოსა და სპორტპროგნოზის კავშირი კლუბუ ტოტო Ball

10025 435894775

სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლენდ

10026 400238854

ჰუმანიტარული დახმარების ინიციატივა

10027 405302621

საქართველოს კენკროვანი კულტურების მწარმოებელთა ასოციაცია

10028 404875220

ახალგაზრდა სოციოლოგთა და პოლიტოლოგთა კლუბი

10029 405013319

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების რეფორმირების და მონიტორინგის ინსტიტუტი

10030 236687199

სულთა ხსნა

10031 206116228

გ. კობახიძის სახ.#5 გიმნაზიის აღორძინების ფონდი

10032 440392772

საქართველოს სიღნაღის რაიონის სოფელ ქვემო მაჩხაანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10033 211358733

საქართველოს მეფუტკრეთა კავშირი

10034 416323035

რუსთავი-ჩემი ქალაქი

10035 401971327

სიდონია სეფიაშვილის დახმარების ფონდი

10036 205261571

ადამიანი და ენერგია

10037 404472744

ეთნოსთა სახლი

10038 404527204

ფოსტა

10039 445567351

ბეჟანიძეთა საგვარეულო კავშირი

10040 426522239

აზერბაიჯანელთა კულტურული და საქველმოქმედო ცენტრი გარდაბან-ინტელექტი

10041 221292562

სათემო კავშირი ,,დონორისა 21 ე"

10042 442260777

სამეგრელოს ტრადიციული თაფლის, ღვინისა და ყველის განვითარების ასოციაცია

10043 203868136

ფერმერთა მომსახურების ცენტრი

10044 405095882

ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის თანტექ თანამედროვე ტექნოლოგიების ცენტრი

10045

საზოგადოების განვითარების ცენტრი

10046 405499198

საზოგადოება სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის

10047 405376702

საქართველოს საერთაშორისო სამოქალაქო მონიტორინგის ცენტრი

10048 205026906

გარემოს კომპლექსური მონიტორინგის რესპუბლიკური კავშირი

10049 404439176

საქართველოს რკინიგზის შრომის რკინიგზელ ვეტერანთა ასოციაცია

10050 226529995

ქვემო ქართლის სოციალური განვითარების ცენტრი

10051 406358668

ფონდი დემოკრატიული ინიციატივა - უკრაინა

10052 429320638

არაგველები–21 საუკუნე

10053 406207091

სტუდია კადრი

10054 236033172

მცხეთის რაიონის ,,მონადირეთა, მეთევზეთა და ბუნების ქომაგთა" კავშირი

10055 426114448

საქართველოს ბორჯომის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10056 430033910

ეკოლოგიურად სუფთა

10057 439862935

ახალგაზრდობა სენაკისათვის

10058 400073567

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების ქართული ცენტრი

10059 245431322

საფეხბურთო კლუბი ბათუმის შუქურა

10060 244562647

ქარიენტე

10061 204559922

ფორარტი

10062 206128572

შპს "მი"-ს ფილიალი

10063 216366956

4 საშ.სკოლ.განვით.ფონდი

10064 254406726

ჰოკეის კლუბი "ყინულის რაინდები"

10065 400179766

კონფლიქტების მართვის ინსტიტუტი

10066 401948149

მაღრაძეთა საგვარეულო კავშირი

10067 202247559

ხალილ გოზალიშვილის სახელობის მსოფლიო მესხთა საერთაშორისო კონგრესი

10068 401971826

ებრალიძეების საგვარეულო კავშირი

10069 402186077

საქართველოს კლინიკური ონკოლოგიის ასოციაცია

10070

სპექტრი

10071 424615991

ფონდი ლომისა

10072 203814284

"საქართველოს საკრებულოთა ასოციაცია"

10073 428883078

საქართველოს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: კამარლო, შახმარლო, ქარიანი, იაგუფლოდემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10074 245523857

აჭარის მეციტრუსე ფერმერთა ასოციაცია

10075 438735004

რაგბის კლუბი ფენიქსი

10076 405321824

კანონი და სამართალი

10077 205248230

საქართველოს ბალტიის კომერციული პალატა

10078 420000402

სამეგრელოს რეგიონის ფეხბურთის მსაჯთა და მსაჯთა დამკვირვებელთა კავშირი

10079 238746595

იმერეთის მხარის პენსიონერთა კავშირის სამტრედიის რაიონული განყოფილება

10080 443865471

ჰარვესტ თეატრ კომპანი

10081 215140265

საქართველოს საპატრიარქოს ფოთის ეპარქია-საეკლესიო მეურნეობა

10082 445501314

ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების არეა

10083 202203267

საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის და კორუფციის ბრძოლის კავშირი "გორგასლიანი"

10084 205243495

საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარებისა და რეფორმების ფონდის სტიპენდიანტთა
ასოციაცია

10085 205033186

მთიანი რეგიონებიდან იძულებით ადგილმონაცვლეთა (ეკო–მიგრანტთა) უფლებების დაცვის
საერთაშორისო ასოციაცია ხიხანი–უშბა

10086 219626652

ფეხბურთის ასოციაციის კავშირი

10087 226530082

მარი ფელისტე ბროსეს სახ-ბის სამუზეუმეო საერთაშორისო ფონდი

10088 223101863

საქართველოს კათოლიკეთა კავშირი გულმოწყალე იესო

10089 431433451

ძიუდოს სპორტული კლუბი თელავი

10090 205056776

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლების დამცველთა კავშირი

10091 205291888

ასოციაცია განვითარებისა და ბუნებისთვის - კავკასია

10092 224631799

ააიპ "თუშეთი ჩვენი სახლია"

10093 400210810

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების დასაქმებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის გაერთიანება

10094 400241494

ხაშურის მკლავჭიდის კლუბი ივერია

10095 406218686

სამართლის უმაღლესი სკოლა

10096 405086204

საქართველოს ბავშვთა ტრავმის და ორთოპედიული ქირურგიის საზოგადოება

10097 204951098

საკომუნიკაციო საშუალებების მომხმარებელთა ასოციაცია

10098 219630193

თყიბულის რაიონის გადარჩენის და აღმშენებლობის კავშირი

10099 202183181

საქ. ეკონომიკური განათლებისა და საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ცენტრი

10100 231290288

ააიპ ნიკო სულხანიშვილის სახელობის კახეთის ხელოვანთა საზოგადოება

10101 205015785

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "დიპლომატი"

10102 222725567

კავშირი თანასწორობა

10103 405036964

ნაბიჯი წინ

10104 404468866

საზოგადოებრივი მოძრაობა-აფხაზეთი

10105 405311434

სამართლის დამცველთა ასოციაცია

10106 404881669

ივერონი XXI

10107 204975161

211 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

10108 242575147

ცაგერის რაიონის შრომის ვეტერან პენსიონერთა კავშირი

10109 412687702

მერიდიანი

10110 402110078

რესტორატორთა ბიზნეს ასოციაცია

10111 442570978

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ფერმერული მეურნეობის
განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

10112 404414718

არასამთავრობო ორგანიზაცია შთამომავლობა

10113 402035418

ასოციაცია შავი ზღვის გლობალ არტ ლიგა

10114 217893242

ქ. გორის ებრაელთა საქველმოქმედო საზოგადოება "ხესედი შალომ"

10115 202955310

საქ. საჯარო მოსამ. პროფკა-ის იუსტიციის საბჭოს პროფესიული კავშ.

10116 401984153

ქართული უცხოური ლეგიონი

10117 431440531

თელავის ექსტრემალური სპორტის კლუბი

10118 445438170

ახალგაზრდული უმაღლესი საბჭო

10119 225378221

ბოლნისის ომის, შრომისა და სამხედრო ძალებისვეტერანთა საბჭო

10120 405012542

ანალიტიკური კვლევისა და დიგიტალიზაციის ცენტრი-საქართველო მეფისა და საბჭოთა რუსული
იმპერიის შემადგენლობაში

10121 205168548

საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობის ცენტრი

10122 412729748

კიკბოქსინგის კლუბი მგლები

10123

იმერეთის პედაგოგთა კავშირი მრწამსი

10124 405416018

ჟან შარდენის ქართულ-ფრანგული აკადემია

10125 432545720

ჯანსაღი საზოგადოებისათვის

10126 412752506

ბრიჯი

10127 238746069

საჯარო მოსამსახურეთა და საზოგადოებრივი გაერთიანების მუსაკთა პროფკავშირი

10128 437060323

გურიის რეგიონის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

10129 220345437

გეა-XXI

10130 238141337

კავშირი `ანტიკორუფციული და ადამიანის უფლებების დაცვისათვის`

10131 204504321

რეგისტრირებული კავშირი ,,მოხუცთა რეაბილიტაციის ცენტრი"

10132 406076981

Holland -Georgia Association

10133 205184931

სამხრეთ კავკასიის ბავშვთა და მოზარდთა სამკურნალო-სადიაგნოსტიკო და სარეაბილიტაციო ცენტრი

10134 412674538

კამერტონი

10135 203841566

ქართული დიპლომატიის განვითარების ფონდი

10136 404862868

სტირიგმა

10137 221297861

მშრომელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია, კავშირი

10138 404414683

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეგობრების საზოგადოება

10139 426110406

არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ასოციაცია კოკულინო

10140 255306065

ერედვის მუნიციპალიტეტის სოფელ დისევის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

10141 400297834

მაგიდის ჩოგბურთის კლუბი თბილისი

10142 401973021

საქართველოს გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია

10143 406195601

საქართველოს კულტურული ოლიმპიადის ეროვნული ასოციაცია

10144 406334382

სოციალური ხედვა

10145 400100172

ძლევაი საკვირველი

10146 439866129

საქართველოს, სამეგრელოს, ქალაქ სენაკის დავით გურამიშვილის ქუჩის ნაწილის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

10147 202198371

საქართველოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დამცველთა კავშირი

10148 401952188

ახალი მომავალი ახალი საქართველოსთვის

10149 437978093

საქართველოს ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10150 204576681

იაპონია - საქართველოს კულტურული და მეგობრული ურთიერთობების ასოციაცია "ბერიკაბუკი"

10151 405323653

საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს კანდიდატთა მხარდაჭერის ფონდი

10152 239869317

კორუფციასთან და ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლის კავშირი

10153 205057374

პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი

10154 423098392

ასპინძის მელიორაციის და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

10155 211377482

საქართველოს მანქანათმშენებლობისა და ხელსაწყოთმშენებლობის მუშაკთა პროფკავშირი

10156 445603151

აჭარის უძლერეს მამაკაცთა და მთიელთა ფედერაცია

10157 224092657

ასოციაცია სამცხე-ჯავახეთის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი

10158 245444960

ფუმიგანტი

10159 205039439

ალტერნატივა ჯორჯია

10160 216452292

ააიპ "ტრადიციული ხელობის დაცვის საზოგადოება"

10161 235445915

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი "ჯიხა"

10162 436045664

ძიუდოს სპორტული კლუბი მებრძოლი 2019

10163 202458385

გადამხდელთა დაცვის ცენტრი

10164 440395555

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო

10165 415589857

ღვითორულა

10166 415594020

თავისუფლების მცოდნეთა კავშირი+

10167 202230255

ბიოეთიკური კვლევის და კულტურის ცენტრი

10168 248048928

სათემო კავშირი არგინეთი

10169 404964080

როტარაქტ კლუბი თბილისი კოსმოპოლიტანი

10170

იურისტთა კავშირი

10171 406306233

საქართველოს ქალ აუდიტორთა და იურისტთა ასოციაცია

10172 215120367

სტუდენტთა საქველმოქმედო ორგანიზაცია

10173 205034452

100 ქართველი ქალი

10174 436043167

სათემო კავშირი ბურიანი

10175 406097619

სახალხო ფონდი მამული

10176 231242198

წყალმომხმარებელთა ასოციაცია

10177 245623794

აჭარის მკლავჭიდის ფედერაცია

10178 200146243

"საქართველოს ეზიდთა ახალგაზრდობის კავშირი"

10179 204980164

სრულიად საქართველოს მართლმადიდებელთა კავშირი "მამული"

10180 421274668

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი 26 მაისი

10181 223354144

სასოფლო-სამერნეო საწარმოო შესყიდვის ასოციაცია

10182 402030360

ერთად დავეუფლოთ პროფესიას ჯანსაღი მომავლისთვის

10183 419984422

სათემო ცენტრი წიფურია

10184 412679702

YMCA-ქუთაისი

10185 401945151

ნიკო ფიროსმანაშვილის მემკვიდრეობის გადარჩენის ფონდი

10186 405415386

საქართველოს ესტონელთა კავშირი ეესტი იურედ

10187 200087878

საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ჟურნალისტური გამოძიების ლიგა

10188 437058452

არტ-გურია

10189 205072464

ბრონქო-ჰულმონოლოგთა ასოციაცია

10190 204460662

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმების განვითარების ასოციაცია

10191 405177115

კრიტიკული აზროვნების გამავრცელებელი საზოგადოება

10192 202061918

საქართველო XXI

10193 242262500

ჩხოროწყუს რაიონის სათემო ასოციაცია ხაბუმე

10194 420428905

საქველმოქმედო ფონდი ნიკოლოზი

10195 404974667

დააბრუნე

10196 404913126

დედათა კომიტეტი

10197 401972022

ფანჩულიძეების საგვარეულო ფონდი

10198 405421814

საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციების ასოციაცია

10199 405103481

ბეისბოლისა და სოფტბოლის კლუბი არმაზი

10200 231248325

ასოციაცია - იყალთო 2002

10201 216401757

სხივი

10202 205286901

ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი

10203 404389915

მეტყველებისა და ჰარმონიული განვითარების ცენტრი ლოგოსი

10204 404548003

თანაბარი შესაძლებლობები

10205 204976712

აგრო-ბიზნეს კონსალტინგი

10206 205075032

"თბილისის უნივერსიტეტის ასამბლეა"

10207 217893536

შიდა ქართლის სამოქალაქო განათლების ოფისი

10208 204466194

ქართული ღირებულებების დამცველი საზოგადოება

10209 202452559

ხელოვნების დაცვისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი - ფიროსმანი მხატვართა მუზა

10210 204490684

ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი (იუ-ჯი-პი-ენი)

10211 205202528

ფშაფის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

10212 242003354

სათემო ორგანიზაცია სამება XXI

10213 400051769

დაღესტნური კულტურული ცენტრი

10214 445396777

Art - ლაბორატორია

10215 212861474

კავშირი ანტიკვარული და ფილადისტური კოლექციის მოძიება-შესწავლისა და მისი დაცვის აკადემია

10216 400310114

თბილისის ზღვის ახალგაზრდული კლუბი

10217 419987018

ახალი ნათება

10218 208216526

სახელმწიფოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის სტრატეგიული კვლევითი ცენტრი

10219 424612921

წყალშემკრები აუზის პირველი ალიანსი

10220 405303693

საქართველოს საფონდო ბაზრის განვითარების ასოციაცია

10221 401965450

ფრანჩაიზის განვითარების ჯგუფი

10222 402209613

საქართველოს უპილოტო საფრენი ხომალდების ფედერაცია

10223

სათემო კავშირი ცხრამუხა

10224 406109349

საქართველოს აზერბაიჯანელ უხუცესთა (ახსაკალთა) საბჭო

10225 405281617

ადამიანის ეკოლოგიის ექსპერთა საბჭო

10226 201954466

საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირი "კათარზისი"

10227 216398208

საქართველოს ადვოკატთა კავშირი "დაცვის უფლება გარანტირებულია"

10228

პოლიტიკის ლაბორატორია

10229 435893259

უსაფრთხოება მთაში

10230 202205773

ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი "გორდა"

10231 242732227

რეგისტრირებული კავშირი ქიაჩი

10232 436047804

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ბუნელა

10233 216295006

ქ. რუსთავის ბერძენთა ასოციაცია რომიოსინი

10234 404502034

ზრუნვა მომავალი თაობისათვის

10235 229660168

საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი

10236 444547493

საგვარეულო კავშირი ჯობავები

10237 405323494

ინტერნეიშენელ მუზიშენს

10238 428518963

კახეთის უშუს რეგიონალური ფედერაცია

10239 437374887

ასოციაცია ჩაის გზა

10240 425055539

საქართველოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ მე-2 ობჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10241 402121958

სპორტული სარაგბო კლუბი ორბი

10242 405447315

საქართველოს სქვოშის ნაციონალური ფედერაცია

10243 205155909

სამედიცინო ბიზნეს კონსალტინგის ჯგუფი

10244 405231146

გამომცემლობა სი.სი.იუ. პრეს

10245 400303925

ხელოვანთა საერთაშორისო გაერთიანება - ლეგენდების ქვეყანა

10246 220344349

რ/კ ისტორია და კულტურული მემკვიდრეობა

10247 431949029

ახალი თაობა უკეთესი მომავლისთვის

10248 427721619

ახალგაზრდული ცენტრი ერთობა

10249 405116486

პრ აკადემიის საერთაშორისო განათლების ცენტრი

10250 419983174

კავშირი ასაბია-7

10251 405155576

ნავთობპროდუქტების ხარისხის კვლევის ფონდი

10252 402132820

პლეხანოველები

10253 404980393

საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი

10254 405339049

ვორლდ ვიჟენ საქართველოს ფონდი

10255 400018486

საზოგადოებრივი მოძრაობა თავისუფლება სამართლიანობა დემოკრატია

10256 446978423

ჩვენ და საზოგადოება

10257 230069369

სათემო კავშირი მამული

10258 204562062

საქართველოს ჰუმანიტარული და განვითარების ფონდი

10259 249266119

ფონდი "მოქალაქის უფლებები"

10260 218020442

ცხინვალიდან დევნილ ქალთა ორგანიზაცია კერია

10261 405369925

ინდუსტრიის გაერთიანებული კომიტეტი

10262 223105404

ფერმერთა გაერთიანება ღობიეთი

10263 401951090

მრგვალი მაგიდა-ძველი თბილისი

10264 405341811

არასამთავრობო ორგანიზაცია კოდორის ხეობა

10265 406207233

მათი

10266 405098148

საქართველოს სპორტული ცეკვების ასოციაცია

10267 406263163

საქართველოს პროფესიონალური კრივის ეროვნული ფედერაცია

10268 405496093

სპორტის ფოტოგრაფთა საზოგადოება

10269 416324971

შ.შ.მ. ბავშვთა განვითარების საზოგადოება თამარი

10270 400018002

სტუდენტური სახე

10271 412682930

საფეხბურთო კლუბი იმერეთი

10272 405157057

საქართველოს მეცნიერ-ექსპერტთა საბჭო

10273 204891171

საქართველოს საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია

10274 405146612

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

10275 434066271

ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი

10276 205268324

ახალი რეალობა - საქართველოსთვის

10277 431166301

აღმოსავლეთის სწრაფები

10278 220350411

გვარების ისტორიის წარმოჩენის კავშირი ეგრისი

10279 400277393

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გლდანის რაიონის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაცია

10280 447862135

საქართველოს შუახევის რაიონის, ჭვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10281 445604409

მოკლე ფეხბურთი

10282 400167877

შპს გიო 2016

10283 226566285

ქვემო ქართლის ვეტერან ექიმთა ასოციაცია რეგისტრირებული კავშირი `წიქარა"

10284 245438977

საერთაშორისო დახმარებათა აჭარის საკოორდინაციო ცენტრის საქველმოქმედო ფონდი

10285 432547773

კასპის ჭადრაკის ფედერაცია

10286 445547999

ჯარას მეფუტკრეთა ასოციაცია

10287 238775795

სამტრედიის ფერმერთა კავშირი "ბარაქა"

10288 239869380

რეგისტრირებული კავშირი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარებისათვის

10289 448050705

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ხულოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირი

10290 404964927

საქველმოქმედო ფონდი მერმისი

10291 405062275

საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაცია

10292 402070575

ნიგერიანს ინ დიასპორა ორგანიზაშიონ ეუროპე გეორგია ჩაპტერ

10293 404400876

დედამიწა ბრუნავს

10294 200065589

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის ფონდი

10295 412729864

სოფლის მეურნეობისა და მეფუტკრეობის განვითარების მსოფლიო ორგანიზაცია

10296 200268450

რეგიონული განვითარების და სტრატეგიული მართვის ინსტიტუტი

10297 202943226

"რადიოეკოლოგია - XXI" რადიაციული ეკოლოგიის ასოციაცია

10298 211396327

ეპიდემიოლოგები საზოგადოების ჯამრთელობის დაცვის სამსახურში

10299 400215236

წმიდა ლუკა მახარობლის სახელობის ხატწერის სკოლა

10300 402048253

კულტმიზანი

10301 436040589

სოციალურად დაუცველთა ეროვნული ლიგა

10302 431173838

ჩვენი შვილები-ჩვენი მომავალი

10303 240895929

ხილის ინტეგრირებული მეთოდებით მწარმოებელ ფერმერთა არასამეწარმეო, არაკომერციულ,
იურიდიული პირი "ქართლი"

10304 205026247

სიკეთის ძალა

10305

მომხმარებელთა კავშირის ხაშურის რეგიონული ასოციაცია

10306 404554013

მცირე მარნების ასოციაცია

10307 224091220

"სამცხე-ჯავახეთის ფერმერთა კავშირი"

10308 406258696

მასმედიისა და უფლებების დაცვის ცენტრი

10309 211403952

"ტრასეკა"

10310 205051129

საქართველოს ზურაბ კაკაბაძის სახელობის ფენომენოლოგიური საზოგადოება და
ინტერდისციპლინარულ მეცნიერებათა კვლევის ცენტრი

10311 405031086

სამოქალაქო ანტიტერორისტული კომიტეტი

10312 405016049

პიროვნების განვითარების ცენტრი

10313 412701660

მწვანე არეალი

10314 245531296

"თემიდა"

10315 405447075

პატარა მაცხოვრებლები

10316 232559763

სათემო ორგანიზაცია ,,ქსანი"

10317 406351353

ს.კ მეგობრები

10318 404523226

ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი

10319 402204805

ერის კაცი

10320 247009847

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი

10321 242267863

ლაზარე 2006

10322 416350932

ორველაშვილთა საგვარეულო კავშირი

10323 429320022

კავშირი ბოთანურა

10324 402194175

საქართველოს ბარისტას ასოციაცია

10325 404488853

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა ქართული მისია

10326 404555959

მთიანი რეგიონების განვითარების ასოციაცია

10327 202915603

ჟურნალისტები-დედამიწაზე ჰარმონიისა

10328 439870221

აქტიური სამოქალაქო ინიციატივა

10329 232579322

კავშირი ,,სამართალი 2002"

10330 424254096

სამოქალაქო განვითარება დემოკრატიული საზოგადოებისთვის

10331 402186736

კავკასიის პოლიტიკის ინსტიტუტი

10332 204433318

ბედეკი. დიზაინერთა ჯგუფი

10333 404621174

საქართველოს კინოლოგიური კლუბი შავი ბრილიანტი

10334 445427093

კავშირი ეკომდგრადი გარემო

10335 243125943

კავშირი ავრანლო თემი-2

10336 235894127

მესტიის რაიონის პროდუქტიული მეცხოველეობის ასოციაცია

10337 405408777

დადებითი მოცულობა

10338 400080899

საქართველოს ფარიკაობის მხარდაჭერისა და განვითარების ფონდი

10339 205232354

ელ ფი ჯგუფი

10340 206034218

ქ. თბილისის №166 საბავშვო ბაგა-ბაღი

10341 412742484

ქალები კეთილდღეობისა და სამართლიანობისთვის

10342 200265765

უშბა XXI

10343 419620119

ახალი გელათი

10344 249265628

ჟ.შარტავას სახ. ახალგ. კავშირი

10345 431173277

მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის

10346 426523513

დავიცვათ უბრალო მოქალაქეები

10347 237106261

ცისმარი

10348 429651469

ვანის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სარაგბო კლუბი აიეტი

10349 405115263

საქართველოს კარპფიშერთა ფედერაცია

10350 425366944

მისიონერული ფონდი

10351 245445585

მოქალაქეთა ქონების ინტერესების დამცველთა კავშირი პატრონი

10352 444550193

საქართველოს, ხობის რ-ნის სოფ.პატარა ფოთის და შავღელეს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10353 420430304

გოა

10354 224073053

ნაოხრები

10355 245445120

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია

10356 406303824

აფხაზეთის ახალგაზრდობის კულტურის ცენტრი-ცხუმი

10357 445393627

აჭარის ინტელექტ–კლუბი

10358 404416002

ერთად წარმატებული მომავლისთვის

10359 405047550

რაგბის კლუბი ლოკომოტივი 1964

10360 431949154

საქართველოს თერჯოლის რაიონის სოფელ ეწერის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10361 406113290

ტოლერანტობის სამყარო

10362 400176581

სამეგრელო-ზემო სვანეთის საინფორმაციო პორტალი

10363 402112539

კულტურული,ფსიქო-სოციალური,ფორმალური და არაფორმალური განათლებისა და განვითარების
ცენტრი სინთეზი

10364 245572884

მაჭახელის ხეობა

10365 400331823

ოფიციალური აუდის კლუბი

10366 427723172

სექსუალური უმცირესობების დაცვის ორგანიზაცია

10367 405122763

მოლდოვის რესპუბლიკისა და საქართველოს ხალხთა მეგობრობის ცენტრი

10368 204952587

საქ. არასამთავრობო არაკომერც. და კერძო კლინიკათა ლიგა"

10369 400248807

სრულიად საქართველოს გვარების წინამძღოლთა დარბაზი-კავშირი

10370 204982554

"საქართველოს ნარინჯიფერი ჯვრის საზოგადოება"

10371 400179374

საქართველოს კინესთეტიკის ასოციაცია

10372 204533273

ტრეინინგებისა და დასაქმების საერთაშორისო ცენტრი

10373 205122375

"შემსყიდველთა ასოციაცია"

10374 417893248

ლიდერთა ლიგა

10375 405098898

საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების
ცენტრი

10376 405086437

თსუ ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრი

10377 400097943

რინგოლი

10378 203837777

საქართველოს საერთაშორისო პრეს ცენტრი

10379 205269868

საქართველოს კარატეს ფედერაცია

10380 404526919

საქართველოს პენსიონერთა თანადგომის საზოგადოება

10381 404427795

სიესეი.ჯი

10382 424066290

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური ფეხბურთის აკადემია

10383 224072704

კავშირი "სხივი"

10384 204567619

დამოუკიდებელი საექსპერტო-კრიმინალისტიკური ბიურო

10385 200268094

სტუდია ჯი ენ ეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტები დამოუკიდებელი მედიისთვის

10386 204888130

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი

10387 205028922

აფხაზი სტუდენტების დახმარების კავშირი

10388 218022413

ბავშვთა დაცვის ასოციაცია ბავშვები ჩვენი მომავალია

10389 443123497

წალკის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ეძანი

10390 200067514

ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობათა დამკვიდრების ფონდი

10391 231255646

ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი

10392 405003810

საქართველოს ლაბორატორიების ასოციაცია

10393 205006072

"საქართველოს წიგნის პალატის პროფკავშირი"

10394 445457050

სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების საზოგადოება

10395 245569843

შავი ზღვისპირა რეგიონების დიაბეტისა და ენდოკრინოლოგიურ დაავადებათა შემსწავლელი ასოციაცია

10396 405462565

პაკისტანი-საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

10397 405432376

იტერ ვიტის საქართველო

10398 202215655

იბერია

10399 405304656

ბმვ ე30-კლუბი საქართველო

10400 405466400

მარსის საზოგადოება

10401 406146950

ჩორდის აღორძინების ფონდი

10402 400034404

ერთად წარმატებისთვის

10403 245432919

ბეთ-ხასდა

10404 438109191

საქართველოს ფერმერები სამართლიანობისა და მშვიდობისათვის

10405 400005980

ირინე ბიწკინაშვილის დახმარების ფონდი

10406 212838321

საქართველოს ბიო პროდუქციის მწარმოებელთა ასოციაცია

10407 426520810

ქვემო ქართლის რეგიონალური სამბოს ფედერაცია

10408 405183233

საზოგადოებრივი მხარდაჭერის ცენტრი

10409 405097979

საქართველო - სოციუმი

10410 402122001

ადამიანის უფლებების თანასწორობისა და სამართლიანობის აღდგენის მოძრაობა

10411 406189805

ქალაქ თბილისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი შუამთა

10412 206254417

ანტიკრიმინალური საგამოძიებო სამსახური (ასს)

10413 204491558

რეგიონ მედია

10414 206238828

,,სთრონგ მენ"

10415

პროფესიული საფეხბურთო კლუბი ივერია

10416 435892429

სვანეთის განვითარების ფონდი - სვანეთი კორუფციის გარეშე

10417 440889424

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ურბნისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

10418 205110887

"ნარკონონი-საქართველო-კავკასია"

10419 248386982

ახალი სოფელი პერსპექტივაში

10420 204521810

კავშირი "ART-L (არტ-ელი)"

10421 402100775

ედუ სექტორი

10422 401993027

საქართველო-ირანის გაერთიანებული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა

10423 240393524

ა(ა)იპ სიღნაღის რაიონის განვითარების ფონდი

10424 206335900

ღარიბთა და ღატაკთა მეგობარი

10425 209472435

თბილისის №13 საბავშვო ბაგა-ბაღი

10426 405343793

ფარიკაობის აკადემია ბასა

10427 202190333

ჯანმრთელობის სერვისის კვლევების ცენტრი

10428 404562344

ჭადრაკი ტვ

10429 404971385

ამერიკის მეგობართა ახალგაზრდული კლუბი

10430 233147270

ჭიაურის ფერმერთა ასოციაცია

10431 406231117

ზღვის ტალღა

10432 437979270

რაჭის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი ედენა

10433 404867113

თბილისის გოლფის კლუბი

10434 405284767

ჯეოასტრო

10435 404479248

ქალები ონკოლოგიური დაავადებების წინააღმდეგ

10436 202961321

მომავალი შენია

10437 405505163

საქველმოქმედო ფონდი ხუციშვილები

10438 405129622

ამერიკული პიტბულტერიერის კლუბი - მე მიყვარს პიტბული

10439 426529777

სიკეთის სახლი მომავლისთვის

10440 404523048

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სპორტის ეროვნული ფედერაცია

10441 204433684

საქართველოს ადამიანის ეკოლოგიის ინსტიტუტი

10442 205010557

საქველმოქმედო ფონდი "მადლი"

10443 400095400

თბილისის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

10444 404481057

წამზომი

10445 400145525

ლურჯი იყალთო

10446 220348782

ორსანტია

10447 204991312

"წმიდა კეთილმსახური მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის" ფონდი

10448 237081457

ოზურგეთის რაიონის საკრებულო

10449 221291279

საქარტველოს პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირის წყალტუბოს ორგანიზაცია

10450 211403328

კავშირი ლიმენა

10451 404523155

ტურიზმის კვლევისა და ინოვაციის ცენტრი ორბისი

10452 406352307

ქეივ დაივინგ ჯორჯია

10453 205004742

საქართველოს კულტურის სპორტის და ტურიზმის მუშაკთა აპარატის პროფკომიტეტი

10454 205268510

ჯორჯია-ზა

10455 204958126

გრაფიკული დიზაინის ასოციაცია

10456 431432826

ანსამბლი პატარა კახი

10457 224622317

სათემო ორგანიზაცია კავშირი ,,ახმეტა"

10458 405392034

ამხანაგობა წყნეთი - ვაშლის ბაღები

10459 233731478

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

10460 415095505

კავშირი ,,სხივი 2015"

10461 416302584

Indo-Georgian Solidarity Forum

10462 206183244

ადამიანის უფლებების დაცვის რეგისტრირებული კავშირი_2005

10463 224081981

სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ფეხბურთის ასოციაცია

10464 404391127

საქართველოს ხელოვნებით-თერაპიის კავშირი

10465 445383479

სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის და თავისუფლებებისათვის

10466 424254112

ჯვარიძეები

10467 418473191

მეგობრობა და სამართლიანობა

10468 205007972

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირი

10469 245443239

ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა კავშირი ძმობა

10470 424617043

თუშეთის პირიქითის ხეობის საბჭო

10471 205284681

ალექსანდრე (საბა) კლდიაშვილი

10472 200077656

ქ. თბილისის გლდ.-ნაძ. რ-ნის #151 ბ/ბაღის განვითერების ფონდი

10473 202373136

კავშირი ვიზრუნოთ ერთმანეთზე

10474 405178034

ავტომფლობელთა ასოციაცია

10475 404624457

საერთაშორისო ფონდი ნინო კაკაბაძე

10476 200080250

კავშირი "ჟურნალისტები და საზოგადოება"

10477 205188027

ასოციაცია - ლიტსალონი

10478 217889630

მწვანეთა მოძრაობა გორის რეგიონული ორგანიზაცია

10479 205289436

ბიზნესის განვითარების ინკუბატორი

10480 404594300

ბიზნეს კვლევების სახლი

10481 405071229

ახალგაზრდული მოძრაობა - თავისუფალი თაობა

10482 412745034

დამოუკიდებელ მრეწველთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მუსიად ბათუმი

10483 233113412

კახეთი - ჩემი მხარე

10484 202252025

სასტენდო სროლის მოყვარულთა კავშირი

10485 400024273

დვალიძეების საგვარეულო კავშირი

10486 432547381

თბილისის ისლამური ფონდი

10487 405076046

საქართველოს მცირე ბიზნესის განვითარების ასოციაცია

10488 401982351

საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ჯგუფი

10489 205275520

სოციალური წონასწორობის ცენტრი

10490 404408066

ქ. თბილისის მერიის ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრი

10491 233115009

კირილე ვაშაკიძის სახელობის ფონდი ნეკრესი

10492 446758278

ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია

10493 404453523

გლობალური კვლევების ცენტრი

10494 445388937

BATUMI MOTORSPORT CLUB

10495 404980115

ახალგაზრდული კლუბი განედი 42

10496 412723682

სამოქალაქო გაერთიანება-სრულიად საქართველოს საზოგადოებრივი-სადისკუსიო დარბაზი ღირსება

10497 405055826

პიკასოს კლუბი

10498 404988215

ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია-თბილისი

10499 402043711

სამოქალაქო ერთობა

10500 405413841

კვლევების და მეცნიერების პოპულარიზაციის ცენტრი

10501 404438284

საქართველოს ტურიზმის ორგანიზაცია

10502 405131851

მდგრადი განვითარების ორგანიზაცია

10503 405424562

საქართველოს მოზარდთა ჰაბი

10504 404977726

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენების მხარდამჭერი ახალგაზრდული
ორგანიზაცია

10505 205103617

ინტეგრაცია ბავშვებისთვის

10506 402174687

საქართველოს ბანაკების კოალიცია

10507 204954120

"ინგლისური ენის ცენტრი"

10508 224072633

არასამთავრობო კავშირი "ჭვინთა"

10509 200114884

"ექსპერტი"

10510 400031121

სიმართლის რწმენა

10511 205231961

ქალთა თემი თეძამი

10512 436685160

საქართველო, ნინოწმინდის რაიონი, სოფელ საღამოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10513 404492973

საკალათბურთო კლუბი ვითა

10514 402042259

ფონდი თქვენი მომავალი

10515 416288396

თუთარჩელა-2004

10516 404873437

ასოციაცია რეაბილიტაცია და ადაპტაცია

10517

მარტვილი 2001

10518 405005140

საქართველოს დღის ცენტრების ასოციაცია Association of Georgian Day Care Centres

10519 218082107

რუსეთის აგრესიის შედეგად შიდა ქართლიდან დევნილთა ასოციაცია ,,შიდა ქართლი"

10520 431433727

ვეტ ლაბი

10521 405171200

საქართველოს ეზიდთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი - მალა ეზდია

10522 208213609

კავშირი მედტექნიკა

10523 212705615

იმერეთის რეგიონული ფეხბურთის ფედერაცია

10524 205229322

საქართველოს მენტალური ჯანმრთელობის ასოციაცია

10525 203854258

"იმერეთის განვითარების სააგენტოს თბილისის წარმომადგენლობა"კავშირი

10526 205292360

საქართველოს კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების შემოქმედთა კავშირი

10527 412717902

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

10528 216451701

საქართველოს რუსული საზოგადოება როდნიკი

10529 406083900

საქართველოს მადლი

10530 445421124

ბათომი

10531 406080958

ადამასი

10532 406134829

ლაზი-ერი

10533 237091357

ასოციაცია პონტო

10534 406287245

ახალი ლიდერების ინიციატივა

10535 402175098

აფხაზეთის ძიუდოს აკადემია

10536 202198095

საქართველოს ოლიმპიური ფონდი

10537 211378819

რეგისტრირებული კავშირი ნიმა

10538 424067645

აწყვიტა

10539 203852090

საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება

10540 404957463

საქართველოს მშრომელთა პროფესიული კავშირი

10541 211329935

საქართველოს ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა ნაციონალური საბჭო

10542 422934301

ველევი 2011

10543 237085024

საზოგადოებრივი კავშირი ჯუმათი

10544 202062310

საქართველოს ბერძენ ქალთა კავშირი აფინა

10545 402047995

საქველმოქმედო ფონდი მომავლისათვის

10546 405098424

მცირე მწარმოებელთა და მცირე ბიზნესის კავშირი სოლიდარობა

10547 235893066

ინვალიდთა და ლტოლვილთა კავშირი

10548 425362378

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფლების კიანეთის, მუშევანის, ჯავშანიანის,
აკაურთი,დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10549 234234245

ქვემო ქართლი XXI საუკუნე

10550 215140504

აფხაზეთიდან დევნილ ომის ვეტერანთა, ინვალიდთა და მარჩენალდაკარგულთა კავშირი

10551 404954938

რეფორმატორთა კავშირი

10552 249264264

გ.გულუას სახელობის საზოგადოება "ფარი"

10553 405345951

თბილისის საერთაშორისო ტრიბუნალი

10554 400127297

ნოვატორები

10555 205207266

რეჯიონალი

10556 205187484

სიძველეთა დაცვისა და შესწავლის ცენტრი - თრიალეთი

10557 242263162

ქრისტიან-მართლმადიდებელთა კავშირი ამაღლება

10558 231244285

პედაგოგი

10559 404982845

საქართველოს ადიქტოლოგთა ასოციაცია

10560 426540380

სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდი "ფ.ც. დერბი"

10561 202957256

განვითარების პრობლემათა ინსტიტუტი

10562 205188688

კავშირი - საქართველოს პეტანკის ეროვნული ასოციაცია

10563 400156291

არტპულსი

10564 438729020

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გეგეშიძეების უბნის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

10565 216362692

ქვ.ქართ.თვითმმართველობათა ასოც.

10566 412767830

ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექცია

10567 204998262

საქველმოქმედო ასოციაცია მრწამსი

10568 404482680

საქართველოს სნუკერის ასოციაცია

10569 400092298

კავშირი გენცი 2013

10570 400262675

თეატრალური ჯგუფი ჯეოლაბ

10571 218081858

ჯანმრთელი თაობა

10572 400209065

კავშირი სიცოცხლისთვის

10573 232541050

კასპის ცემენტის საწარმოს დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

10574 405066299

ტემპუსი-ფსიქოლოგიური, საკონსულტაციო, სასწავლო, ტრენინგ-ცენტრი

10575 235443711

მერმისი

10576 402093505

ქართული და საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი

10577 404466207

კავშირი ოპიოდოკი

10578 402117197

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების პლატფორმა

10579 203824451

"ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კავშირი"

10580 404413700

დავითაშვილების გვარი

10581 404434260

საქართველოს მხარდაჭერისა და განვითარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

10582 404901807

სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

10583 404889796

სამართლიანი სასამართლო-საქართველო

10584 247008919

ქობულეთის სოფლის წყალი

10585 400160053

საქართველოს ამპუტანტთა ფეხბურთის ასოციაცია

10586 249272914

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი ,,ჩატეხილი ხიდის აღსადგენად"

10587 245602110

ბათუმის სპორტული ცენტრი

10588 405102295

საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოსთვის

10589 404997054

პირველადი ჯანდაცვის ქსელი სოფლად

10590 402132125

ქალაქ თბილისის N93 საბავშვო ბაგა-ბაღი

10591 205088705

"მომავალი ერისა"

10592 400109146

სტუდენტური არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სიცოცხლე

10593 438728995

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის იანეთი-ბაშის უბნის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

10594 221278720

ლეო ტაქსილის საზოგადოება

10595 205003985

"მომენტუმ ჯორჯია"

10596 226552888

მეურნე 2003

10597 430040626

გიორგი კოვზირიძის სახელობის ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების ცენტრი

10598 412760668

დამოუკიდებელი ბიო თეატრი პარალელი

10599 400188168

ტაეკვონდოს ვეტერანთა კლუბი

10600 445430542

ქართული ტრადიციული გალობისა და სიმღერის ანსამბლი ფერიცვალება

10601 441993540

კავშირი სოციუმი XXI

10602 404509206

საქართველოს რესტორატორთა ასოციაცია

10603 427726348

ეკო სოკო

10604 204989575

"წიგნის დარბაზი"

10605 203839695

ობოლ ბავშვთა დახმარების ახალგაზრდული ფონდი

10606 400171014

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

10607 237099938

გურიის მხარის მძლეოსნობის ფედერაცია

10608 412715101

სურსათის უვნებლობის, შრომის, ჯანმრთელობის, სახანძრო უსაფრთხოების, მეწარმეთა,
მომხმარებელთა უფლებების და გარემოს დაცვის ასოციაცია უსაფრთხო ქვეყანა

10609 401948005

კინოპროდუქციის დაცვის და განვითარების ასოციაცია

10610 415594725

საქართველოს ქალაქ ჭიათურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10611 231199823

კახეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია

10612 204509567

საქართველოს ოპტიკა-ფოტონიკის ტექნოლოგთა ეროვნული კავშირი

10613 204523444

საქართველოს კინოლოგიური ფედერაცია +

10614 404564529

ქართულ ბერძნული კულტურულ რელიგიური საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი პ.დ.პ.
კუტლუმუსი

10615 405509123

ანა ალავერდაშვილის ფონდი

10616 404956428

საგანმანათლებლო და კვლევითი საზოგადოება

10617 439397635

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ სარეკის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10618 203857264

კავშირი სპორტმენეჯერთა ასოციაცია

10619 406211120

წიგნიერი მომავალი

10620 424254452

მედია სახლი - სამხრეთის კარიბჭე

10621 205026443

საქართველო დიგიტალურ სამყაროში

10622 431433326

ფუტსალის კლუბი თელავი

10623 242262699

სათემო კავშირი ლუგელა

10624 211372575

საქართველოს საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრთა უფლებებეის დაცვის ასოციაცია

10625 400279863

ჩვენი ხმა

10626 405326071

თბილისის თანამედროვე გეშტალტთერაპიის ინსტიტუტი

10627 204571971

სახალხო სამართალი

10628 405025440

IFAF Association ფსფ ასოციაცია

10629 440394592

კომუნალური 1

10630 204469958

კავშირი განვითარებისა და ინტეგრაციის ინსტიტუტი

10631 412680923

ჭეიშვილების გვარის კავშირი

10632 400241797

ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრი

10633 200071144

`აკადემიკოს პ. ქავთარაძის სახელობის საქართველოს ნევროლოგთა კავშირი`

10634 405137418

განვითარების და კეთილდღეობის ცენტრი

10635 216337649

არიში

10636 415099217

საქართველოს, ქალაქ ფოთის, ჭავჭავაძის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10637 204563374

რესპუბლიკური ინსტიტუტი

10638 204423123

საქართველოს ტელემედიცინის ასოციაცია

10639 405312022

რეის ქლაბ ჯორჯია

10640 425055450

საქართველოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10641 405180593

საქართველოს ხელოვნების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

10642 426520400

ანა ავალიანის დახმარების ფონდი

10643 416349730

სპორტული კლუბი ჩემპიონები

10644 404633018

ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების ასოციაცია

10645 404883275

ბუნების კვლევის ცენტრი

10646 211381690

ასოციაცია "გამჭვირვალება, ინფორმატიზაცია, დემოკრატია"

10647 400119402

ხევსურული ფარიკაობის ეროვნული ფედერაცია

10648 437058149

გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო

10649 435434362

საქველმოქმედო ფონდი ნინო

10650 422741830

ქვევრი პროჯექტ

10651 425365017

საგანმანათლებლო საჯარო გაერთიანება

10652 402174516

გენერალი გიორგი მაზნიაშვილის ფონდი საქართველოს განვიარებისთვის

10653 204566139

საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრი

10654 405173066

ოჯახის რეინტეგრაციის და რესოციალიზაციის ცენტრი

10655 404400572

საქველმოქმედო ფონდი ავრორა

10656 400199192

განათლებისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

10657 436044022

წმიდა საფარველი

10658 405320861

ლუნარ ფილმს

10659 402094817

საქართველოს აისიტი კლასტერი

10660 402069747

ჭაბონამა

10661 436032678

ახალგაზრდა დემოკრატიული საზოგადოება

10662 415594930

საქართველოს ჭიათურის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10663 205114339

საქართველოს საბაჟო ბროკერთა და დეკლარანტთა ასოციაცია

10664 406129041

საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია ახალგაზრდა ლიდერი

10665 242262573

ეკონომისტთა, იურისტთა და აუდიტორთა ასოციაცია ეკ-იუ

10666 212844984

ხესედი აბული

10667 231283152

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების-თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ
რუისპირის სამუსიკო სკოლა

10668 406027204

პალესტრა

10669 224072562

კავშირი ქალები თემისა და ქალთა კეთილდღეობისათვის

10670 404973098

საქართველო-ლატვიის მეგობრობის ასოციაცია

10671 216403238

საბავშვო ბაღი ნათელი

10672 236070452

ეკონომიკის აღმავლობისა და ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობთა საკოორდინაციო კავშირი

10673 406324758

ჩვენ განათლებისთვის

10674 248387892

ბათუმის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის გიმნაზია

10675 208193890

საქართველოს ქურთული კულტურის ცენტრის კავშირი

10676 202062052

თბილისის N24 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

10677 205275423

საქართველოს მაგიდის ფეხბურთის ფედერაცია

10678 243574182

ხარაგაულის შოთა ბუაჩიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

10679 400302061

წესრიგი და სამართალი

10680 405205969

გაერთიანება ჯანმრთელობასა და განათლებისთვის

10681 437068192

გურული დღიურების გზა

10682 219621808

საქართველოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია ელფი

10683 426522346

ახალგაზრდული ხედვა 2013

10684 404552970

ფონდი-ახალი თაობა

10685 425366631

ბოლნისის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

10686 402032929

ქართულ-ამერიკული სამედიცინო ფონდი

10687 244690214

ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება

10688 205083595

უაფმერრ ჯორჯია

10689 417881858

სამოქალაქო უფლებების დაცვის ცენტრი

10690 247009231

ქობულეთი სოფელ ბუკნარის ფერმერთა ასოციაცია

10691 402039414

საქართველოს შემოქმედ ხელოვანთა კავშირი გოლდენ არტ ჰოლდინგი

10692 204961675

ევროპის სამართლისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი

10693 425361994

ქვემო ქართლის ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთობა

10694 202892245

რაჭის განვითარების ხელშემწ. კავშირი "რაჭა"

10695 405537254

ბარიოლისი

10696 216337042

საქ..მარჩენალდაკარგულთა კავშირი

10697 434157235

ქალთა კლუბი-ლეილა

10698 205055330

"მწვანე კარიბჭე - საქართველოს მომავლის ასოციაცია"

10699 245562010

აჭარის ქართული და აღმოსავლური ორთაბრძოლების საკოორდინაციო ცენტრი

10700 439866236

საქართველოს, სამეგრელოს ქალაქ სენაკის რკინიგზის ჩრდილოეთი ნაწილის დავით აღმაშენებლის
ქუჩიდან კურორტ მენჯამდე დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10701 404957089

კავკასიის პროფესიული კოლეჯი

10702 204987684

ახალი სამეცნიერო ტექნოლოგიები და ორგანიზაციული მიდგომები ქართულ მედიცინას და
საზოგადოებას

10703 400023167

მთავარანგელოზ მიქაელის ეკლესია

10704 406215670

სოციალურად დაუცველთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი მადლი

10705 405069009

ხალხური შემოქმედების საერთაშორისო ორგანიზაცია-იოვ ჯორჯია

10706 404411178

საქართველოს აიკიდოს ასოციაცია

10707 404484401

ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის

10708 216373519

მეწარმეთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირი

10709 445398631

უმწეო ბავშვთა დახმარების ფონდი

10710 212823060

ჟურნალისტთა ანტიკორუფციული კავშირი თემიდა

10711 202431467

პარაფსიქოლოგების რეგიონული ასოციაცია

10712 400004277

ქართული ღვინო

10713 402178745

საქართველო ნატოში - ევროპული მომავალი

10714 419619924

საქართველოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საწირის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10715 238134586

კავშირი პანაცეა

10716 404894236

ქვევრის ფონდი

10717 225367395

დაავადებათა კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი

10718 204544886

სამართლებრივი განვითარებისა და კონსულტაციების ჯგუფი

10719 406104503

ახალგაზრდა იურისტთა კავშირი

10720 204964609

"მედიკოს მენეჯერთა ჯგუფი"

10721 204480301

საქართველოს ახალგაზრდა მშენებელთა კავშირი

10722 202231619

კავშირი მირიან ჟღენტის საერთაშორისო ორგანიზაცია ჯისსენ ჯიცუ

10723 437060118

გურიის ახალგაზრდული კლუბი

10724 405343999

საქველმოქმედო ფონდი ზანა

10725 405479085

ევროპული ექსპერტიზისა და კომუნიკაციების ორგანიზაცია

10726 427741107

საქართველოს საოჯახო სასტუმროების და საოჯახო მარნების ასოციაცია

10727 404935255

საქართველოს გაზსაცავი

10728 431173213

თელავში სპორტის განვითარების ხელშემწყობი საქველმოქმედო ფონდი

10729 405064059

ფონდი პაწაწინა სამოთხე

10730 205180542

კავშირი "საქართველოს ლიბერალური ახალგაზრდობა"

10731 209475691

(პროფკავშირი)ს/ს თბ. N1 სატვირთო ასს პირველადი ორგანიზაცია

10732 205026229

საქართველოს პეტანკის ფედერაცია

10733 412673441

ახალი განწყობა

10734

რეგიონული ასოციაცია შიდა ქართლი

10735 221292429

არასამთავრობო გაერთიანება მადლიერების სახლი

10736 205270963

დედათა და ბავშვთა უფლებების დაცვა "ცისარტყელა"

10737 430799629

საქართველოს თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ თონეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10738 445499540

ტაეკვონდოს ბათუმის საქალაქო ფედერაცია

10739 423353230

ახალქალაქის სპორტული სკოლა

10740 402044872

ბმვ კლუბ საქართველო

10741

რეგისტრირებული სათემო კავშირი (ასოციაცია) მსხვერპლი

10742 202064675

საქართველოს ბერძენ ახალგაზრდათა კავშირი

10743 401981432

ელენე ასანიძის დახმარების ფონდი

10744 406216492

თმის პათოლოგიებით დაავადებულ პაციენტთა დახმარების ფონდი

10745 216355824

ქ. რუსთავის 23-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

10746 405531651

საქართველოს მედიაგანათლების ასოციაცია

10747 202950529

"ექსპერტთა და კონსულტანტთა ბიზნეს კავშირი"

10748 242731549

გუთნისდედა ლაკადა-პარციფალი-სკოლა NJO

10749 405356127

ფონდი განვითარება და გარემო

10750 233107081

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

10751 200245911

ახალგაზრდული ინიციატივა

10752 212894448

ბავშვთა ხელოვნების აკადემია: საქართველოს ამომავალი ვარსკვლავები

10753 420009467

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

10754 233646588

აცანის სათემო კავშირი აცაურა

10755 443867308

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ოლდ სტარ

10756 404471095

ახალგაზრდული ხელოვნების განვითარების ფონდი შემოქმედებითი ლაბორატორია

10757 412704097

ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი

10758 405326945

სტ - არტი

10759 204954647

ქალთა კავშირი "დაიანა"

10760 240895670

ფრონის ხეობის პომიდვრის მწარმოებელთა გაერთიანება

10761 244549468

მაკრონები

10762 419618907

ასოციაცია ტყიბულის მთის ჩაი

10763

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის რეგიონალური ორგანიზაცია

10764 202430342

საქართველოში ფილოსოფიის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

10765 405003311

I (პირველი) ბლოკი

10766 202179908

სამეწარმეო გარემოს განვითარების საქართველოს სააგენტო

10767 404993110

აქ ემღერება გულს

10768 404964749

კახეთის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

10769 404475199

საქართველოს სპორტის ეროვნულ სახეობათა კონფედერაცია

10770 401952099

ინოვაციური განათლების ფონდი

10771 431172651

ჭადარი

10772 203845009

საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის

10773 443872258

წყლისა და გამწვანების კომპანია

10774

რეგისტრირებული კავშირი ცენტრი-რეგიონი

10775 204883046

საქართველოს შენებელთა კავშირი

10776 405066592

გაბრაზებული მოქალაქეები

10777 404612102

ანსამბლი კალა

10778 204965412

"ფსიქოფიზიკური ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაცია"

10779 404437980

საქართველოს ეროვნული გვარდიისა და შეიარაღებული ძალების ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა
კავშირი

10780 245627004

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავისუფალი პროფესიული კავშირი

10781 204986113

საქველმოქმედო კავშირი ვაკე-საბურთალო - 2002

10782 443863909

საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონის სოფელ გომის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10783 405033770

ქალის სიცოცხლის შემსწავლელი საზოგადოება

10784 417874526

საქველმოქმედო ფონდი გულიდან გულამდე

10785 439393906

ქველმოქმედება და მადლი

10786 444549892

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი

10787 405019242

თანამედიატორი

10788 249267127

აბხ. ა/რ უსინათლოთა საზოგადოებრივი სამმართველო

10789 402014048

საქართველოს სპორტის საზოგადოება

10790 205021947

საქართველოს პენსიონერთა კავშირი

10791 405427015

ვიზიონერი

10792 205292654

საქართველოს კაბელური ქსელების ასოციაცია

10793 405170791

საზოგადოება და გარემო

10794 404630351

ნიკო კვარაცხელიას სახელობის ფონდი

10795 205005126

ასოციაცია (კავშირი) "საქართველოს ინჟინერი ქალები"

10796 245609630

ბათუმის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი

10797 245629299

ბათუმის ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა საზოგადოება მრავალჟამიერი

10798 235446870

ქალთა ერთობა სალბუნი

10799 206104115

"გარემოს დაცვითი განათლების გარანტი"

10800 437063810

გურიის ალპაგუთის ფედერაცია

10801 202191653

საქართველოს მრავალშვილიანი და ხელმოკლე ოჯახების დახმარების ასოციაცია "ერისიონი"

10802 416325747

განათლებისა და დასაქმების ცენტრი

10803 202910252

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია

10804 406297859

აგრო დუო

10805 415087202

Street Workout

10806 202063373

დიდუბის რნ. ომის შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა საბჭო

10807 404395427

საზოგადოება-პაციფისტები მშვიდობისათვის

10808 203832610

კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო

10809 400309929

კანონის უზენაესობა და სოციალური სამართლიანობა

10810 215108149

სრულიად საქართველოს ჭეშმარიტ მართლმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი

10811 222440026

საქართველოს პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირი

10812 406125250

ბიზნესის განვითარების ცენტრი

10813 404406022

არსება

10814 226531107

გარდაბნის რაიონის განვითარების ფონდი

10815 404497772

თავისუფალი მოქალაქეები

10816 212921695

კავკასიის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი

10817 212835672

ეკოლოგიური განვითარების ასოციაცია

10818 211397683

ქართული ვაზის გენოფონდის დაცვის ეროვნული ფონდი

10819 430803650

ნ. ტატიშვილის ფონდი

10820 204478519

რეგისტრირებული კავშირი სვიფტის მომხმარებელთა საქართველოს ეროვნული ასოციაცია

10821

დასავლეთ საქართველოს ისტორიულ საგვარეულოთა, თავად-აზნაურთა შთამომავლების და მათ
თანამდგომთა საგვარეულო

10822 203837599

საქართველოს ქალთა დასაქმების ხელშემწყობი ასოციაცია ამაგდარი

10823 245624720

დეკორატიული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი

10824 421278423

წყალტუბოს განვითარების საბჭო

10825 405240788

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჯანმრთელობის ხიდები

10826 404589799

პლატფორმა სალამ

10827 448401060

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის ახალსოფელის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10828 404616144

მდგრადი განვითარების ჰაბი

10829 200107687

კავშირი "ინვალიდთა და ვეტერანთა სოციალური დაცვის ალიანსი"

10830 442260330

ოდაბადე 2012

10831 216453451

რუსთაველები-კეთილი ადამიანები

10832 205003342

სოციალური და სამედიცინო პროგრამების ცენტრი

10833 404391458

საქართველოს სპორტული აკადემია ოლიმპიონიკი

10834 404611602

საფეხბურთო კლუბი დინამო სოხუმის აკადემია

10835 204427904

საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაცია

10836 425362207

ფონდი მოწყალე სამარიტელი

10837 405102179

ლაშარის გორი

10838 404948287

ორგანიზაციული განვითარების ცენტრი

10839 405510558

საქართველოს პელარგონიების ნაციონალური ასოციაცია

10840 245586593

ქ. ბათუმის №22 საბავშვო ბაღი

10841 205019237

ასოციაცია "პენტა"

10842 405063648

საქველმოქმედო ორგანიზაცია სწავლის ხელშეწყობის ფონდი

10843 249264068

აფხ. ა/რ შ.სს. ადმინისთრაც. პოლიც სამმართველ.განვითარებისა ხელშ.ფონდი

10844 237079102

მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების
ცენტრი

10845 430799950

საქველმოქმედო ფონდი ალგეთი

10846 204521400

ფონდი ლიბერალური აკადემია - თბილისი

10847 220344492

ააიპ გეა-კომპანი

10848 435891509

გავაძლიეროთ სოფლად ახალგაზდები

10849 241562064

სარიტუალო მომსახურეობის ბიურო

10850 224071572

მუგარეთი

10851 416354233

იმპულს ჯგუფი

10852 400301990

თბილისის მოტო-კლუბი

10853 405118215

ქართული შრიფტი

10854 206154267

საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული საბჭო

10855 244562843

კავშირი "ხობის განვითარების ასოციაცია"

10856 203865102

"ნავი"საზოგადოებრივი გაერთიანება.კავშირი

10857 228525021

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

10858 402085113

კატის სახლი მიკა

10859 204994505

ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრი

10860 400073807

გიორგი თევზაძე და მეგობრები

10861 237081135

ასოციაცია გურიის საკრედიტო კავშირები

10862 405446307

კავშირი-სპინალური კუნთოვანი ატროფიისთვის

10863 400301339

საქველმოქმედო ფონდი შენთვის

10864 400092564

ახალგაზრდული კავშირი თაბონი

10865 445425941

საქართველოს ინტერნაციონალური კემპო-რიუ კარატეს ფედერაცია

10866 206108594

კავშირი საქართველოს კულტურა საზღვრებს გარეშე

10867 438108682

სამოქალაქო ზედამხედველობის ინსტიტუტი

10868 245575907

მედია-განვითარების ცენტრი

10869 205204018

საქართველოს განვითარების ასოციაცია

10870 220352240

ეკოლოგიური ასოციაცია ფარინა

10871 443859683

ახალი თაობა რეგიონული განვითარებისთვის

10872 400139630

კავკასიის მთიანეთის საერთაშორისო ინიციატივა

10873 401945204

ინვალიდ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და დახმარების საერთაშორისო ფონდი

10874 202160142

ვალსამო ასისტანსი

10875 419988375

აფრა

10876 230805965

საქართველოს ადვოკატთა ეროვნული ასოციაცია

10877 402094247

ერთი კავკასია

10878 405082645

საკალათბურთო კლუბი არენა-76

10879 224072722

ასოციაცია "ობოლეთი"

10880 245439137

ა(ა)იპ- "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კინოლოგიური ფედერაცია"

10881 204945060

"საერთაშორისო კეთილდღეობა"

10882 436035577

ადრიდა

10883 223238592

ახალგორის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

10884 245586183

ქ. ბათუმის № 3 საბავშვო ბაღი

10885 406214092

მსოფლიო ქალთა ტელე-კონგრესი

10886 206141888

პრესტიჟი

10887 204506542

საქართველოს მძღოლთა ასოციაცია -ტასატი

10888 422935809

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ იწის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

10889 204892777

საქართველოს ძალოსნობის ეროვნული ფედერაცია

10890 431167239

სათემო განვითარების ცენტრი კისკისა

10891 431168648

კახეთის კალათბურთის ფედერაცია

10892 420429183

სამეგრელოს დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

10893 405098237

საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემია

10894 245627326

საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია

10895 404934817

დღის ცენტრი ნუცას სკოლა

10896 220007178

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და სანიტარული
ზედამხედველობის ცენტრი

10897 204552439

ლარგვისის კარიბჭე

10898 440393003

ფორე მოსულიშვილის საზოგადოება

10899 205213339

მოძრაობისა და მიმიკის მსახიობთა ასოციაცია თეატრი იმპრო

10900 205239641

უფლება ჯანმრთელობაზე

10901 448401426

აჭარის რეგიონული სპორტის განვითარების ფონდი

10902 424068591

ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

10903 431950882

ზეიტერ - იმერეთი

10904 218031243

კავშირი ,,მერაბ ელიოზიშვილის სახელობის ხელოვნების დამოუკიდებელი სტუდია"

10905 400327302

ქართული ჭიდაობის ფალავანი

10906 223362028

ქალები ჯავახეთის მომავლისათვის

10907 444960151

საჭადრაკო კლუბი ხონი

10908 406146228

ოჩამჩირის რაიონის ფეხბურთის ფედერაცია

10909 405335427

ხევსურული ფარიკაობის ფედერაცია ჰოროლი

10910 216406093

სარეაბილიტაციო ცენტრი სასოება

10911 200008222

ქ.თბილისის №80 საბავშვო ბაგა-ბაღი

10912 427735739

ბაკურციხის აგრარული კოლეჯი

10913 405205488

ქართველი ჯედაების ორდენი

10914 405120612

ქართული გაზეთი

10915 200232541

კეთილი სამარიელი საქართველოში

10916 406303058

პროფესიული სახელოსნო

10917 415087845

ფონდი ლაშა

10918 435895248

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი სვანეთის მემკვიდრეობა

10919 203863809

საქაქართველოს კულტურისა და ბუნების დაცვის საზოგადოება "კუნა-გეოგიკა"

10920 205253018

დონორთა კლუბი

10921 406105851

კოოპერატიული ბინათმშენებლობის საზოგადოება ,,იმედი'

10922 243122811

ანი

10923 405417909

ფარმ-ასისტი

10924 205041961

საქართველოს მარკეტინგის ასოციაცია

10925 426543804

შპს საქართველოს რეკრეაციული ავტომობილების ასოციაცია

10926 224072820

კავშირი "ტატანისი'2003"

10927 417894942

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და სწავლების ცენტრი

10928 204421679

საგანმანათლ.ცენტრი-უნივერსი

10929 401949406

თბილისის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა

10930 404571842

საქართველოს მორწმუნე ქრისტიანთა კავშირი-I

10931 405457214

ლიტერატურული კრიტიკის ქართული ასოციაცია

10932 431172045

სოციალურად დაუცველ და ინვალიდ პირთა საქველმოქმედო საზოგადოება ქველმოქმედება

10933 400108281

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი

10934 434173057

ახალგაზრდა ინოვატორთა ჯგუფი

10935 200116276

სათემო კავშირი "მუხიანი"

10936 404503676

სოციალური განვითარების ცენტრი

10937 406307063

ალი

10938 222723881

კავშირი "ზუდი"

10939 228542333

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა

10940 204957421

საქ.საგადასახ. შემოსავლების სამინისტრ. გაერთ. პროფკ. კომიტეტი

10941 405491560

საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტთა ასოციაცია

10942 223105351

სოფელ იდუმალის ფერმერთა გაერთიანება "ლაშხევი"

10943 222440892

ნოღელა

10944 415107743

ახალგაზრდობის განვითარების კავშირი დებიუტი

10945 244969646

იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის ხონის კულტურის ცენტრი

10946 405129481

საქართველოს ეპიდემიოლოგთა და ინფექციის კონტროლის სპეციალისტთა ასოციაცია

10947 404927308

საქართველოს ექსტრემალური სპორტის ეროვნული ფედერაცია

10948 202940345

ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია

10949 418478034

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

10950 220385198

ეკონომისტთა ასოციაცია სამეგრელო

10951 247861559

რაბათი

10952 200221349

კავშირი - კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის ცენტრი

10953 404465823

ქალები სოლიდარობის პასუხისმგებლობით

10954 426114331

სვანიძეების საგვარეულო ფონდი

10955 405102525

ცენტრი-უფლებების რეალიზაცია

10956 406231457

საქართველოს სამოქალაქო აქტივიზმის ცენტრი

10957 205010101

საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია

10958 435431203

ბავშვთა თანადგომის საზოგადოება გარეული იხვები

10959 203864229

"ოპერისა და ბალეტის აკადემიური თეატრი"-ს პროფკომიტეტი

10960 402193577

საქართველოს ნეირო-ონკოლოგიის საზოგადოება

10961 203864906

"სრულიად საქართველოს ჭეშმარიტ ქართველ მამულიშვილთა საგვარეულო"

10962 404586202

ბათუმის შავი ზღვის ხელოვნების ფესტივალის მეგობრების ორგანიზაცია

10963 404906820

ლურსმანაშვილთა საგვარეულო კავშირი

10964 425055600

საქართველოს, ბაღდათის რაიონის სოფელ ფერსათის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

10965 205171847

საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება

10966 211357672

საქართველოს კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

10967 221284580

წყალტუბოს ფეხბურთის ფედერაცია

10968 205017685

საქართველოს მეცხენეობის განვითარების კავშირი

10969 200077549

კავშირი ასოციაცია "მეცენატი"

10970 204971708

დათო ყიფიანის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

10971 231244070

იყალთო XXI

10972 205268253

კობერი

10973 424616080

საცხენოსნო კლუბი ჯარჯი

10974 404993094

უნგრეთ-საქართველოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელთა ასოციაცია

10975 405265680

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება

10976 405407322

თვისტომი საქართველო

10977 202955515

"საქართველოს თამრიკო ჭოველიძის სახელობის ფონდი"

10978 405336612

წითელი ბარათი კორუფციას

10979 404561700

შენთვის

10980 202204462

სასწავლო და დასაქმების საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია

10981 445518486

აჭარის ა.რ. კრავ მაგას ფედერაცია

10982 404878290

რაგბის კლუბი წიქარა

10983 405321762

ევროპული მმართველობისა და ეკონომიკის ცენტრი

10984 404479756

ბენეფიტ

10985 202060090

უფლებადაცვითი ცენტრი

10986 205203359

ორგანიზაცია-ფარმაკოპეა

10987 404474573

მომავლის ნათება

10988 422935649

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

10989 205278153

ადამიანის უფლებების დაცვის და სოც. უზრუნველყოფის არასამთავრობო დემოკრატიული კავშირი

10990 402161717

ფონდი ბზიანი

10991 205033202

"თემიდას"იურისტთა ასოციაცია

10992 211403159

უმწეო ოჯახთა სოციალურად დაცვის კავშირი მადლი XXI საუკუნე

10993 441560491

სახარების ქრისტიან-ბაპტისტთა კუჭატანის ეკლესია

10994 422723770

ფეგი

10995 404471497

ჯიპის მოყვარულთა კლუბი

10996 404899099

ქართულ-უკრაინული საქმიანი კლუბი

10997 406327327

კვლევებისა და ინოვაციების ცენტრი

10998 406156519

ფონდი ტფილისი

10999 406091107

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი თამარიონი

11000 424611067

თუშეთი გაიდ

11001 437058229

გურიის რეგიონალური ასოციაცია გურული ვაზი

11002 402155421

მოძრაობა მშვიდობისა და პარტნიორობისათვის

11003 204986998

"საერთასორისო ალიანსი-კავკასიის ლეგიონი"

11004 400112846

ჯაყელ-ათაბაგთა სამთავრო სახლი

11005 404452230

საქართველოს ავტოგაზი

11006 445585484

მაკარაძეთა საგარეულო კავშირი

11007 405460629

საქართველოს სასამართლო ანთროპოლოგიის ასოციაცია

11008 202056194

თბილისის №24 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11009 400187819

ელგრუფ ქომფანი

11010 405160454

ახალგაზრდა პატრიოტები ევროპული საქართველოსთვის

11011 216453816

ააიპ "საქართველოსათვის მებრძოლ ვეტერანთა კავშირი"

11012 417878568

ქ.გორის მუნიციპალიტეტის მერიის გამწვანება

11013 400255460

საქართველოს ახალგაზრდა ბიზნესმენთა პალატა

11014 200104822

სრულიად საქართველოს საზოგადოებრივი მოძრაობა "ქართული სახელმწიფოსათვის"

11015 229660033

სათემო კავშირი უხუთი

11016 421268844

ჩვენ ბავშვებისთვის

11017 406175473

თანადგომა +

11018 420435069

მადარა

11019 439869590

დაუსრულებელი მშენებლობით დაზარალებულთა გაერთიანება

11020 434169589

საქართველოს აშუღთა გაერთიანებული კავშირი

11021 234161527

დემოკრატიული ,,აღორძინების" კავშირი მარნეულის რ-ული ორგანიზაცია

11022 405033020

ხელოვნება აერთიანებს ადამიანებს

11023 418469516

გორის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების სააგენტო

11024 404866178

სინერგია 2010

11025 212901859

ქუთაისის სიონის საქველმოქმედო ფონდი

11026 405005658

გენდერული თანასწორობის ქსელი

11027 427728480

საქართველოს გურჯაანის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11028 202186632

ქ.თბ. დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის #119 საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

11029 400197951

ბრეგვაძეების საგვარეულო კავშირი ღვთის შვილები

11030 227722694

საქართველოს თავდაცვის ფონდის რეგიონალური ორგანიზაცია

11031 233109971

ნეკრესის მამათა მონასტერი

11032 204997806

წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ასოციაცია "გზა"

11033 404981828

პროექტი ჯანმრთელობა

11034 205251573

ხსნა კანონშია

11035 404617312

სამოქალაქო განათლებისა და მედია წიგნიერების პლატფორმა

11036 204470321

საქართველოს სამედიცინო-დიაგნოსტიკური საქმიანობის ხელშეწყობის და ხარისხის დაცვის ასოციაცია

11037 249261864

ოჩამჩირისა და გალის რ-დან იძულებით გადაადგილებული ომისა და შრომის ინვალიდთა კავშირი
ლესელიძე

11038 249268135

აფხაზეთის ა/რ უშიშროების საბჭო

11039 204558914

სრულიად საქართველოს განვითარების ფონდი

11040 404909284

სოციალური ფოტოგრაფიის ფონდი კავკასიაში

11041 445470428

განვითარება მომავლისთვის

11042 203862454

მეცნიერების ხელშეწყობა საქართველოში

11043 204446607

ნიადაგი

11044 245627031

ნუგზარ ჯაფარიძის საქველმოქმედო ფონდი თანადგომა

11045 220018718

საზოგადოებრივი გაერთიანება საქართველოს ახალგაზრდული ცენტრი

11046 436049278

ექსპერტთა ჯგუფი საქართველოს ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის

11047 202110606

საერთაშორისო ანთროპოსოფიული საზოგადოება საქართველოში

11048 416324016

ქალისთენიქს.ორგ

11049 402035472

ახალი თაობა და სამართლებრივი განათლება

11050 404856278

გზების კვლევის ცენტრი

11051 405142457

არტ გაერთიანება სეკატორი

11052 412718420

ქართველ და იტალიელ კულინართა ასოციაცია

11053 405383785

ვაულტ ნიუსი

11054 245573099

პროფესიონალ ხელოვანთა კავშირი

11055 433104972

გიორგეთი-2017

11056 404497246

ტიციან ტაბიძის სახელობის ლიტერატურული თეატრი

11057 220351704

მარკეტინგის კვლევითი ცენტრი

11058 202930980

ახალგაზრდა ქართველები ევროპისათვის

11059 404940711

ჩერნოვეცკის ფონდი

11060 437063972

ოზურგეთის სასოფლო დარბაზი

11061 404506058

ონკოპლასტიკურ ქირურგთა ასოციაცია

11062 206316146

თბილისელთა კავშირი–თანადგომა

11063 241577575

სოციალურად დაუცველ ბავშვთა,მოხუცთა და უპოვართა საქველმოქმედო კავშირი სათნოების სახლი

11064 442572618

მედიცინის პოპულარიზაციის ფონდი

11065 404612004

ლიგა პაციენტა

11066 202232921

ალტერნატიული ცენტრი

11067 404386099

ივერიელნი-თაობა საქართველოს მომავლისათვის

11068 405328220

ყინულის ჰოკეის კლუბი თბილისის დინამო

11069 204971520

ფინანსურ ბროკერთა და ინვესტორთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

11070 402183613

მოქალაქე-სამოქალაქო გაერთიანება საზოგადოების განათლებისა და განვითარებისათვის

11071 431174819

ქართულ - სლავური კულტურის ცენტრი

11072 204959287

დედათა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

11073 404535375

აისიდან-დაისამდე

11074 404394801

საქართველოს ჯონ მაკკეინის სახელობის ვეტერანთა ასოციაცია

11075 234214365

რქი

11076 404876602

მოქალაქეთა დაცვის ინსტიტუტი

11077 445576877

კავკასიის ეკოლოგიური განვითარების ფონდი

11078 405141234

გრინ ლაიფი

11079 405037525

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია

11080 200069335

ს/ს `AES-თელასის აქციონერთა უფლ.დაცვის სამართ.მომსახ.კავშირი მარჯი`

11081 404385759

სამხრეთკავკასიელ ახალგაზრდათა ცენტრი Bella Casa ადამიანის უფლებებისათვის,
თავისუფლებებისათვის და მშვიდობიანი მომავლისათვის

11082 205026434

არტ & პრო

11083 402151201

კანონი და საზოგადოება

11084 202237560

საერთაშორისო პრესცენტრი

11085 211393286

პროფესიული საკალათბურთო კლუბი მაქაბი

11086 211380030

საეთაშორისო ფონდი ფემილი

11087 204986710

"დოლიძის უბანი-ჩემი ახალი სახლი"

11088 439392863

საჩხერის საცურაო აუზი

11089 405048381

ძლიერი აზროვნება და ინოვაციური ტექნოლოგიები

11090 442570326

საქართველოს ახალგაზრდა მეტყევეთა ასოციაცია

11091 400017691

ფარეიშვილების საგვარეულო კავშირი

11092 412761694

ნოვუს ორბის

11093 204513231

ჩხეიძეთა საგვარეულო სახლი

11094 406138727

ეთნო-კულტურული ფილმების ასოციაცია განთიადი

11095

კოლხური აბრეშუმის აქციონერთა (მეანაბრეთა) უფლებების დაცვის საზოგადოება

11096 237976847

სათემო კავშირი საკაურა

11097 224071297

ს/ჯ დემოკრატიული განვითარების კავშირი

11098 226527915

საფეხბურთო კლუბი ,,სართიჭალა,,

11099 404611862

სულთმოფენობის სახელობის ეკლესია

11100 400031185

ლაპიაშვილების საგვარეულო კავშირი

11101 204431999

ქ. თბილისის 209-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

11102 430025527

ზესტაფონის ჭადრაკის ფედერაცია

11103 205014633

საქართველოს ბეისბოლის აკადემია

11104 200036031

"ვეტერანები საქართველოს ერთიანობისათვის"

11105 433104151

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების კაბალის, განჯალის, უზუნთალის, კარაჯალის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11106 253073114

დაწყებითი სკოლა "თბილისის ზღვა"

11107 205055633

"საქართველოს ნიკოლოზ დერიუგინის სახ. ბავშვთა ფიზაღზრდის, სპორტის განვითარებისა და
პოპულარიზაციის აკ"

11108 448054328

ხიხაძირის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

11109 204981920

"ქმედება მდგრადი განვითარებისათვის"

11110 415081985

სამოქალაქო განვითარებისა და ინტეგრაციის ცენტრი

11111 218042856

სათემო კავშირი დიცურა

11112 412686188

იმერეთის (ქუთაისის) ოლიმპიური კომიტეტი

11113 238745015

რკინიგზის პროფკავშირული აღმოსავლური ორთაბრძოლის კლუბი

11114 402047824

ახალგაზრდული იდეების ცენტრი 2017

11115 405407171

საქველმოქმედო ფონდი ათინათი

11116 417881073

შიდა ქართლის ფარმაცევტთა რეგიონალური ასოციაცია

11117 202208048

ეკოლოგიისა და სამართლის ინსტიტუტი

11118 212709416

იბერია-2001

11119 211398771

ESM-თბილისის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

11120 445396214

ლაზარე +

11121 236035027

მშვიდობისა და თანამშრომლობის საერთაშორისო ახალგაზრდული ქსელი იუვენკო

11122 204982162

"ჯანმრთელობა-2002"

11123 204545894

რედლაბ

11124 422990525

საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ასოციაცია

11125 204556836

სკოლის დირექტორთა ასოციაცია

11126 445577769

აჭარის ქალთა საავტომობილო კლუბი

11127 439422858

სიკეთის ხე

11128 405275312

ქალაქ თბილისის №118 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11129 405387978

ფონდი ათინათი

11130 405161284

მეტი პოზიტივი ერო

11131 220340628

გენდერული კვლევის რეგიონალური კავშირი

11132 426525441

გარდაბნისა და მარტყოფის ეპარქიის აღმშენებლობისა და განვითარების ფონდი

11133 436043130

საქართველო შენია

11134 247865289

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

11135 234219672

მეცნიერ მკვლეველთა ასოციაცია

11136 226553011

კრწანისი

11137 208217525

108 საშ. სკოლის განვითარებისა და აღორძინების ფონდი

11138 204962095

კავშირი საქ. იქთიოფაუნის რეაბილიტაცია და რესტოკინგი "URRIG"

11139 205003351

საქართველოს ივამა-რიუ აიკიდოს ფედერაცია

11140 202464289

ფოლკლორის ეროვნული ფონდი

11141 405515349

მდგრადი ქალაქების და თანასაზოგადოებების მხარდაჭერის სააგენტო ინტერაქცია

11142 202458223

სამხედრო ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია

11143 400005105

გაბრიელ ბერის სახელობის მოხუცებულთა, უძლურთა და მიუსაფართა საქველმოქმედო სახლი-ზეი

11144 239403150

"გრიგ ინვესტი"

11145 412736400

საქართველოს საპატრიარქოს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის "ვანის სამთავარხუცესოს სოციალური
უზრუნველყოფის სამსახური"

11146 204951418

საქართველოს პედიატრ ნეფროლოგთა ასოციაცია

11147 440390079

გზა იმედისაკენ

11148 404942407

ქამუშაძეთა საგვარეულო კავშირი

11149 404462504

საზღვარგარეთ საფრანგეთის მოქალაქეთა გაერთიანება - საქართველო

11150 405206398

საქართველოს ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების და დაცულობის ასოციაცია

11151 404408271

საქართველოს სტომატოლოგიურ კლინიკათა ასოციაცია ASSOCIATION OF DENTAL CLINICS OF
GEORGIA

11152 206138302

საქართველოში თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის ცენტრი

11153 400043323

ჩიტიშვილების საგვარეულო კავშირი

11154 201950068

საქართველოს კომპოზიტორთა შემოქმედებითი კავშირი

11155 406188245

გია მარმარაშვილის ტანვარჯიშის კლუბი

11156 205289187

ოქსბრიჯის საზოგადოება საქართველოში

11157 203861598

ბავშვთა რეაბილიტაციის საქველმოქმედო ფონდი

11158 430805676

სამოქალაქო ინიციატივა - თბილისი 2030

11159 204958153

"წინაპართა კვალდაკვალ"

11160 432545025

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ კოდისწყაროს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

11161 205244948

სპექტრი XXI

11162 446951022

გელა ბაუჟაძის საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის აგური

11163 204983027

ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია

11164 431945238

აისი საქართველო

11165 400145080

ასოციაცია 'გზა უკეთესი მომავლისთვის'

11166 405012640

ცხოველთა უფლებების ადვოკატირების ცენტრი

11167 203863248

საქართველოს ღარიბ და ობოლ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი

11168 438118724

მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდი "კავკასია"

11169 204986159

სოციალური განვითარების საერთაშორისო ფონდი

11170 216413254

ქვემო-ქართლის ფარმაცევტთა ასოციაცია

11171 216395407

კლუბი ოლიმპია

11172 424613118

მედინა2015

11173 405118144

საქართველოს ეი-ემ-ჯი კლუბი

11174 404511541

სამოქალაქო საზოგადოების დაცვა და განვითარება

11175 202241742

აგროსერვისი

11176 245525472

"მოქალაქეთა კონსტიტუციური დაცვისა და ადვოკატთა დამოუკ. საერთ. ორგანიზაცია"'

11177 205266317

საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია

11178 241499035

კავშირი ცდო

11179 233645428

დრენაჟის მომხმარებელთა ასოციაცია ლიბო

11180 243122429

საფარ-ხარაბა

11181 204552144

საერთაშორისო ასოციაცია ქალთა მოძრაობა თანასწორობისათვის

11182 419989169

სრულიად საქართველოს ქართულ-ბერძნული მართლმადიდებლური ეკლესია

11183 405190047

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია

11184 412731860

პროფესიული განვითარების და დასაქმების ცენტრი

11185 215112287

უფლებაშელახულთა ასოციაცია

11186 404964133

კრეატიული საქართველო

11187 406151140

ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა - აი-დი-აი

11188 400167056

სუფთა მომავალი

11189 445384012

აჭარის ოლიმპიური კომიტეტი

11190 204966938

რეა

11191 202204952

ერთად მომავალი თაობისთვის

11192 205014018

კავკასიაში დედათა და ბავშვთა უფლებების დაცვის ასოციაცია "დედაშვილობა"

11193 405492275

განათლების ეროვნული ინსტიტუტი - ცოდნა მემკვიდრეობაა

11194 404460338

სამოქალაქო აქტივობის კლუბი

11195 415094481

იმედი1

11196 400020696

ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სკოლა - გიმნაზია

11197 433646860

სრულიად საქართველოს იმნაიშვილთა საგვარეულოკავშირი

11198 202249799

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია

11199 405130308

მრავალეროვნულ საქართველოს რუს და რუსულენოვან თემთა კონგრესი

11200 406058171

საქართველოს ქამრებით ჭიდაობების ეროვნული ფედერაცია

11201 245580376

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინი და ეზოს ფეხბურთის ფედერაცია

11202 216424876

მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

11203 245570564

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის აჭარის რეგიონალური კომიტეტი (ძდექარკ)

11204 427735659

ბეკო გურჯაანი

11205 205263221

ცინარა ქუთათელაძის სახელობის სისხლით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი

11206 419998140

განათლების ფონდი - ჯიჯი

11207 400294944

თანაბარი შესაძლებლობების მომავალი

11208 439866138

ცხოვრება მშვენიერია - 2017

11209 401973245

ტომარაძეთა საგვარეულო კავშირი

11210 437978583

მეტი თავგადასავალი

11211 204411840

ქართულ-ებრაული კულტურის საერთაშორისო ფონდი

11212 421278263

ყველა ქალის ფონდი

11213 443121417

საქართველოს წალკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალკის N 3-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

11214 204972967

სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწვ. ახალგაზრ. მეცნ.ასოც."გონი"

11215 433101984

ივერიის ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

11216 445389847

საქართველოს გადაუდებელი ქირურგიის ასოციაცია

11217 400258261

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების ასოციაცია

11218 203868877

"მარტოხელა მშობელთა ასოციაცია"

11219 203864309

შ.რუსთაველის სახ.თეატრისა და კინოს სახ.ინსტიტუტის პროფკომიტეტი

11220 204498374

საერთაშორისო საქველმოქმედო მოძრაობა ,,ჭადრაკი-მშვიდობის ელჩი"

11221 223101747

კავშირი "ხიზაბავრა"

11222 218031029

ასოციცია ესკულაპი

11223 405066351

კავშირი ენობრივი კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი

11224 412694945

ქუთაისის ვეტერან სპორტსმენთა კავშირი

11225 406029346

ქურთული ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი

11226 412682878

ერთად ვაშენოთ ტაძარი

11227 416330205

სამხრეთ ოსეთის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

11228 412724716

მედიკოსთა კავშირი, უფლებები და სამართლიანობა

11229 205281210

Aitsinkhara - ერთი მიწის შვილები

11230 202245150

კავშირი ექიმები უკეთესი მომავლისათვის

11231 406297733

ინდექსი

11232 401962499

ქ. თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრი

11233 405455831

უსაფრთხოების კვლევების რეგიონალური ინსტიტუტი

11234 236060560

კავკასიის მთიანი რეგიონების საერთაშორისო ასოციაცია

11235 412713158

მრავალშვილიან ოჯახთა საზოგადოება მომავლის იმედი

11236 245586478

ქ. ბათუმის №12 საბავშვო ბაღი

11237 204540372

კაუკასუს პრესს იმეიჯეს

11238 443857943

ჯანსაღი ხედვა

11239 206103063

"კელაპტარი"

11240 406074420

ფარმაცევტთა დახმარების ასოციაცია

11241 202455752

კავკასიური სახლი - საქართველო

11242 429325740

არაგვი რივერ კემფი

11243 206157861

საქართველოს ხელოვანთა ლიგა

11244 204438180

მთაწმინდა-კრწანისის შრომის ვეტერანთა რაიონული საბჭო

11245 247009062

ქობულეთის გამწვანება

11246 404445052

დემოკრატიის და კანონიერების ცენტრი

11247 445443725

საქართველოს ახალგაზრდული სასამართლო

11248 412691225

ჩემი მომავალი

11249 405155157

საქართველოს ჰეპატო-პანკრეატო-ბილიარული და ტრანსპლანტაციის ქირურგთა ასოციაცია

11250 443865569

ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი

11251 204441611

მოსკოვის მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა
საქართველოს ასოციაცია

11252 406234025

მართლმადიდებლობა საქართველოში

11253 204413697

ანტინარკოტიკული საზოგადოება (ყოფ.სამართლ. და დემოკრ.პრინც.ინსტ.)

11254 204945569

"საქართველოს გულის ფონდი"

11255 202186696

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის #125 საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

11256 208205645

საზოგადოებრივ-საქველმოქმედო ასოციაცია მხარი მხარს

11257 434163308

მარნეულის უშუს სპორტული კლუბი ატილა

11258 416312662

პატარა-ონის საქველმოქმედო ფონდი

11259 404497683

ხალხი ხალხისთვის

11260 400075789

საქართველოს საბავშვო ბაგა-ბაღების დირექტორთა გაერთიანება - სკოლამდელები

11261 442261918

თანადგომა სრულფასოვნებისათვის

11262 236087364

მცხეთის სათემო კავშირი - 2005

11263 402018605

ემ ეს აი-ჯორჯია

11264 204518398

თ.მგალობლიშვილის სახელობის ქართულ სიძველეთა მოძიებისა და კვლევის ცენტრი

11265 400010448

ანი-ბანი 2010

11266 400269035

ქალაქ თბილისის N101 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11267 402158151

მოძრაობა მომავლისთვის

11268 239897689

სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ გეჯეთის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის
ფონდი

11269

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ელია

11270 406025297

ვარკეთილის მეურნეობის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ფონდი

11271 206344375

ფონდი ზედაზენი

11272 405427266

ახალი ალტერნატივა - საქართველო

11273 203857807

"შაოსანი დედები სამართლიანობისათვის"კავშირი

11274 430798531

თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი

11275 226565954

ახმედოვი და კ

11276 202941200

საქ. უმუშევართა უფლებების იურიდიული დაცვის ლიგა

11277 424067850

ბედნიერი თაობა

11278 231949381

თერჯოლის სახელოვნებო განათლების, კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი

11279 427737425

კეთილი ხელები

11280 433101154

ლაგოდეხი

11281 211400465

თხილამურებით ტრამპლინიდან ხტომისა და სათხილამურო ორჭიდის საქ. ეროვნული ფედერაცია

11282 404411882

ზურაბ ლეჟავას შემოქმედებითი მემკვიდრეობის მუზეუმი

11283 412711766

საერთაშორისო სამართლის უფლებების დაცვის საზოგადოება

11284 415086533

ფოთის საზღვაო ნავსადგურის პროფესიული კავშირი

11285 200008133

თბილისის N22 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11286 419618444

მზიანი ღამე

11287

რეგისტრირებული კავშირი იურიდიული მომსახურების ცენტრი ჭეშმარიტება

11288 404504906

საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაცია

11289 432539988

სათემო ორგანიზაცია მეტეხი 2011

11290 405368775

ანდერ 1 სქაი იყო ადამიანი

11291 223102880

სათემო კავშირი "ვარდისციხე"

11292 405256397

საერთო მიზანი

11293 426113537

საქართველოს ბორჯომის რაიონის ქალაქ ბორჯომის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11294 404415361

საქართველოს მიწადმოქმედთა გაერთიანება

11295 406171789

საქართველოს ქალაქ თბილისის, სამგორის დასახლების, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11296 234178877

საქ¸პენსიონერთა და ვეთერანთა პროფესიული კავშირი მარნეულის განყოფილება

11297 204903541

მეცნიერების ისტორიის საქართველოს საზოგადოება

11298 404391573

საქართველო-ინდოეთის კულტურული ურთიერთობის ასოციაცია ,,ბჰარატი"

11299 202452988

პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხელშემწყობთა ასოციაცია

11300 222729402

ადიგენის კულტურის ცენტრი

11301 448411291

ბათუმის საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია

11302 206181905

საქართველოს მუსლიმანთა ინტერესების დაცვის კავშირი

11303 405325161

ემიგრანტი დედები საქართველოს მომავლისათვის

11304 405414305

კლინიკა ადორის უსახლკარო ცხოველთა დახმარების ფონდი ფაციკო

11305 204429840

სამრევლო საზოგადოება შავნაბადა

11306 437058997

მომავლის სხივი

11307 219631450

"საქართველოს ნახშირის მრეწველობის სისტემაში არსებული დამარცხებულ და პროფდაავადებულ
პენსიონერთა დამოკ

11308 404444712

საქართველოს საერთაშორისო ხელოვნების ცენტრი

11309 437059772

გურია მედიკალი

11310 202949140

კულტურული ოლიმპიადის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

11311 204445118

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

11312 405084466

ქართული ხელოვნების პოპულარიზაციის ცენტრი-იბერი

11313

საზოგადოებრივი კავშირი ჰარმონია

11314 204569662

გაუმჯობესებული კვების ალიანსი საქართველოსთვის

11315 430036917

ზესტაფონის მრავალბინიანი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაცია ზესტა

11316 405174617

კარგი მმართველობის ინსტიტუტი

11317 404538871

განათლება მომავალი სინათლე

11318 200063457

საქართველოს ვეტერანთა დაცვის ფონდი

11319 418465315

გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის სისტემების, წყალარინების, მელიორაციის ჭაბურღილებისა
და სატუმბო სადგურების სამსახური

11320 417881153

ქალთა მოძრაობა მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის

11321 216376598

ქ.რუსთავის მე-18 საშ.სკოლის აღორძინ.და განვით.ფონდი

11322 241496323

ბუნების დაცვის საზოგადოება ,,ყაზბეგი"

11323 243123286

რეგიონთა მდგრადი განვითარების კავშირი "კლდეკარი"

11324 204990091

"საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი"

11325 412701134

საქართველოს მოდის და დიზაინის ასოციაცია

11326 204442237

ჰუმანიტარული ორგანიზაცია მერლინ-ის (MERLIN) წარმომადგენლობა საქართველოში

11327 439863177

დათო გოგიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

11328 404940310

ენჯი საქართველო

11329 206125325

კავკასიური თეატრალური ლაბორატორია

11330 402099135

განათლება ძალაა

11331 400124236

სოციალური დახმარების ცენტრი

11332 445432586

ახალგაზრდები უკეთესი მომავლისათვის

11333 404535302

ფონდი სვიფტ ენდ როდჯერსი

11334 405028624

სამოქალაქო განვითარების აკადემიური ცენტრი

11335 404981427

ღირსი მამა გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის სახელობის რელიგიური საქველმოქმედო ფონდი

11336 247865332

ნიგაზეულის ბაგა-ბაღი

11337 406199135

ელექტრონული მმართველობის კვლევითი აკადემია

11338 200065204

"მეწარმეთა და მომხმარებელთა ქრისტიანული ასოციაცია"

11339 405033440

გამარჯობა

11340 400058307

საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ცენტრი - პერსონა

11341 205038939

ვისტი

11342 238156785

საგარეჯოს №105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

11343 205280505

საქართველოს ყინულზე ცოცვის ფედერაცია

11344 242261752

ჩხოროწყუს ფეხბურთის ფედერაცია

11345 405425678

გალენი

11346 404881428

ხაჩიძეთა საგვარეულო კავშირი

11347 205047992

ბუნებითსარგებლობის ექსპერტთა ლიგი

11348 204444422

საქართველოს პენსიონერთა და ხანდაზმულთა ასოციაცია (კავშირი) "ბერმუხა"

11349 420429361

შემოქმედებითი გაერთიანება ებგური

11350 405346237

ქართული ლიტერატურული ინიციატივა

11351 412706601

პრო მოტიონ ჯორჯია

11352 401996097

ივენთ ენთერფრაიზ

11353 205104992

საქართველო-ევროსაიანსი

11354 430036016

მიხიჩი

11355 445488357

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რესურსცენტრი

11356 200269869

ნიუ ჯორჯია

11357 415092278

ფოთის სპორტის გულშემატკივართა კლუბი კოლხები

11358 400268900

გეგეს მხარდაჭერის ფონდი

11359 205256266

საქართველოს აგრალურ მეცნიერებათა აკადემია

11360 454409471

სოციოლოგები საზოგადოების განვითარებისთვის

11361 405081735

ატლეტიკ ბილბაოს ფან კლუბი საქართველო

11362 415102043

ცენტრი

11363 404936272

საქართველოს ფეროშენადნობთა მეწარმეების ასოციაცია

11364 208142767

თბილისის №72 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11365 229316512

საზოგადოებრივი გაერთიანება მოწყალებისა და ჯანმრთელობის ასოციაცია

11366 225371335

ბოლნისის საზ. კავშირი "ბოლნისი"

11367 202937386

კოლხეთი-90-ის პროფკომიტეტი

11368 419995795

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ახალი სიტყვა

11369 405151473

საქართველოს გაშოლტვით მეთევზეთა კლუბი

11370 249269198

კავშირი მშვიდობისა და განვითარების აკადემია

11371 206332618

საქველმოქმედო ფონდი მზე შინა 2020

11372 202174832

საქართველოს სათხილამურო ფედერაცია

11373 229318262

სათემო ორგანიზაცია ,,შრომა"

11374 416363624

დათას ეზო

11375 400167902

თავისუფალ ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია

11376 405355627

ხელსაქმის საგანმანათლებლო და პოპულარიზაციის საერთაშორისო ასოციაცია

11377 406181769

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახის წევრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია თანადგომა

11378 241566961

ჩვენი საქმე

11379 405345531

წრიული ეკონომიკის კლუბი ზუგდიდი

11380 223102684

კავშირი "ერკოტა"

11381 239868498

ხელოვნების განვითარების ცენტრი

11382 205105642

ვეტ ფილტრი"

11383 204995746

კავკასიის სოციალური მარკეტინგის ასოციაცია

11384 211403462

"თანადგომა"

11385 441556406

გავაზის წმინდა ტრიფონის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

11386 205036691

საკონსტიტუციო პრობლემათა სტრატეგიული კვლევის ცენტრი

11387 237093202

გურიაში ქალთა მეწარმეობისა და ქალთა უფლებების დაცვის ასოციაცია დვრიტა

11388 417878363

ჩვენი კავშირი -XXI

11389 405157468

ს.კ. შევარდენი - 1906

11390 206130426

ანალიტიკურ-კვლევითი ცენტრი "რეიტინგი-კავკასია"

11391 251721052

აფხაზეთის ინვალიდ ბავშვთა კავშირი

11392 433649359

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

11393 203869073

¿კავკასიის საქველმოქმედო ცენტრი¿კავშირი

11394 223103745

კავშირი ,,მესხური ხილი"

11395 227719699

ააიპ "სათნოების სახლი გურჯაანი"

11396 419998480

ქართველ ხალხთა ერთობა XXI საუკუნის საქართველო

11397 205038733

ლოგიკისა და ენის გაერთიანებული ქართული ჯგუფი

11398 437372095

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება

11399 237093159

ინოვაციების და ცვლილებების ინსტიტუტი

11400 205247829

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის ცენტრი

11401 244686611

იმედი 2006

11402 240907596

კავშირი სამოქალაქო საზოგადოება

11403 405510914

საქველმოქმედო ფონდი - სიცოცხლე რომლის გადარჩენა შეგიძლია

11404 437058283

გურიის ავტო-მოტო სპორტის კლუბი

11405 404965622

ქართული კულტურის განვითარების, ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის ეროვნული ფონდი ივერონი

11406 404626339

გურიის რეგიონული აქტივობის ჯგუფი

11407 404441430

ველლო დორო +

11408 405196238

კავკასუს პრინციპიუმ

11409 242002462

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ორგანოთა და მუნიციპალურ საწარმოთა ასოციაცია "ტ. ო. ა."

11410 204422614

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ასოციაცია

11411 426111904

ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

11412 404588898

თბილისის კენდოს კლუბი სამურაი

11413 232001865

ნათლისღების სახელობის ეკლესია

11414 400001895

მოძრაობა საქართველოს ერთობისა და გაერთიანებისთვის

11415 445497285

ეკოლოგიური მონიტორინგის ცენტრი (შემოკლებით ,,ეკონომიცენტრი'')

11416 237096539

სათემო კავშირი ნოსტალგია

11417 404407771

SEPES Group

11418 406193587

ჭიდაობის კლუბი ტიფლისი

11419 238158088

საგარეჯოს სათნოების სახლი

11420 404576393

კორეული სკოლა საქართველოში, კსჯ

11421 206125940

ჟურნალისტთა ასოციაცია გენდერ მედია კავკასია

11422 443119787

საქართველოს ეკომიგრანტთა კავშირი

11423 238775704

კავშირი საფეხბურთო კლუბი სამტრედია

11424

საზოგადოებრივი კავშირი გაბრიელ ეპისკოპოსის საზოგადოება

11425 430033625

საქართველოს ზესტაფონი-ხარაგაულის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11426 405077759

საკალათბურთო კლუბი ზესტაფონი

11427 204392914

ოფთალმოლოგიის განვითარების ნაციონალური ფონდი - რეტინა

11428 405469158

ივერია +

11429 412727330

ქალაქ ქუთაისის კარატეს ფედერაცია

11430 237081484

ოზურგეთის ცენტრალური უბნის სათემო კავშირი ქალაქელი

11431 206347835

კავკასიის და ახლო აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრი

11432 211359135

საქართველოს სოფლის მეურნეობის, მსუბუქი, კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა
დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

11433 404989580

ონლაინ და დისტანციური განათლების ცენტრი

11434 405074958

მედია მონიტორინგის ჯგუფი

11435 202280325

განიარაღება და არაძალადობა

11436 204963192

"კულტურის კვლევის ცენტრი"

11437 405494004

საქველმოქმედო ფონდი სინათლის გზა

11438 426546035

მარტყოფის ახალგაზრდული ცენტრი

11439 404944771

არტანატომია

11440 204439072

მადლი. საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა ასოციაცია

11441 212800398

საქართველოს იუველირთა ასოციაცია

11442 226159386

კავშირი "მერმისი"

11443 206097800

74 საშ სკოლის განვითარების ფონდი

11444 204431025

ახალგაზრდები მშვიდობიანი კავკასიისათვის

11445 422934873

თვითმმართველი თემი - ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

11446 405127722

ძიუდოს სპორტული კლუბი ფესვები

11447 205203126

კისტოზური ფიბროზით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა დახმარების ფონდი (CF ფონდი)

11448 223366774

ექიმები საზოგადოების ჯანმრთელობისთვის "ესკულაპ"

11449 428883096

საქართველო ქალაქ დმანისის სოფლების: ზემო კარაბულახი, ქვემო კარაბულახი, გოდაგ-დაგი,
სოგუთლო, ახა, სალამალეიქი, მამიშლარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11450 405027769

საქველმოქმედო ფონდი მოსწავლეთათვის

11451 400022603

ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტიტუტი

11452 221281636

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

11453 432386544

თიანეთის საერთაშორისო განვითარების ფონდი

11454 234242977

გეირათის პრესა

11455 200086021

კავშირი "იურისტთა საერთაშორისო კორპორაცია"

11456 202242215

სპორტის განვითარების და სპორცმენთა დაცვის კავშირი GEOSPORT

11457 405154416

ღიმილი ყველას

11458 404509974

ქართული, კულტურულ-საგანმანათლებლო, ეროვნული ცენტრი ამაღლება

11459 232553965

კავშირი ქვემო ჭალა

11460 406230092

ველური სოკოების შემგროვებელთა და მწარმოებელთა ასოციაცია

11461 200073428

საქართველოს ეროვნული აკადემია

11462 233646613

კავშირი მადლი-2004

11463 446951790

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

11464 405074468

ავტოსტოპერები

11465 238141550

საქართველოს წმინდა მამა დავით გარეჯელის საზოგადოების კავშირი

11466 404393535

მდგრადი განვითარების ცენტრი - რემისია

11467 218082866

ხეობელები

11468 241582729

ააიპ "ყვარლის ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრი"

11469 204445396

გეომედი - XXI

11470 202204863

საქართველოს ჰუმანური განვითარების ცენტრი

11471 204979504

საქ. ახალგაზრთა ქირურგთა ასოციაცია"

11472 433104080

საქართველოს, ქალაქ ლაგოდეხის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11473 204550672

ახალი ქართული ინიციატივა XXI

11474 234242995

ააიპ "ქვემო ქართლის სამოქალაქო ფორუმი"

11475 204567218

ქართველ მეცნიერთა ასოციაცია

11476 404394598

საგანმანათლებლო ფონდი დღიური

11477 400312425

მძღოლთა უფლებებისთვის

11478 245542444

აჭარის უმცირესობები

11479 205180800

საქართველოს ვეტერან ფეხბურთელთა დაცვის ფონდი

11480 406184604

უნუმ

11481 204889282

საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია

11482 204988790

რეგ.კავშ. "ინსტიტუციური რეფორმების ცენტრი"

11483 405017299

კავკასიელი ხალხების ეთნოგენეზისის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

11484 400019163

International Students Union

11485 400111115

ენერგეტიკული ინტეგრაციის კვლევითი ცენტრი

11486 204485716

საქართველოს ლატვიელთა საზოგადოება AVESOL

11487 445388811

აჭარის ფერმერთა ასოციაცია

11488 404466323

არტსეიფი

11489 203832825

კავშირი ჟურნალი "საუნჯე"

11490 204915208

ქ. თბილისის №83 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11491 405336970

ახალი ხედვის თაობა

11492 419983147

კავშირი ტალღა 21

11493 405351872

ქქ ლო ქოლეჯ

11494 253071553

დევნილ მეომართა ოჯახების მხარდამჭერი "კავშირი'"

11495 220363256

ქართულ-გერმანული სახლი

11496 205247874

ჩრდილოატლანტიკური მისია

11497 405220158

საქართველოს ველომოყვარულთა კლუბი

11498 400310775

ონლაინ კომერციის ასოციაცია

11499 239868755

რეგისტრირებული კავშირი სათემო ორგანიზაცია ნოქალაქევი 2002

11500 406068687

ნემსიწვერიძეების (ლეფსვერიძეების, ნემსწვერიძეები , ნემსვერიძეები) კავშირი

11501 203854294

"მესამე ასაკი" კავშირი

11502 212815916

ქ. ქუთაისის ჩოგბურთის ფედერაცია

11503 223366104

ვრასტანი ჰაი ოქნუთიან მიუთიუნ

11504 225394098

კავშირი "დემოკრატიული ინიციატივების განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი "იმედი"

11505 205036030

აშშ მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაცია

11506 240393070

ქიზიყის განვითარების კავშირი

11507 423098418

სარო

11508 412701777

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის ორგანიზაცია თანადგომა

11509 205025257

"ფესვები"

11510 204435557

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის განვითარების ფონდი

11511 204400647

ქ. თბილისის მერიის დავით თორაძის სახელობის №22 ხელოვნების სკოლა

11512 253643730

საქ. პროფ. კულ.საგანმან.დაწეს.შემოქმედ კავ.აფხ.რეგ.ორგ.ოჩამჩი.რაი.ორგანიზაცია

11513 436037058

ფერმერთა ცხინვალის ასოციაცია

11514 428881668

დმანისის შერეული ორთაბრძოლების კლუბი არწივი

11515 204996193

საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია

11516 400114559

მდგრადი განვითარების ცენტრი

11517 405327677

საჭადრაკო კლუბი აზმაი

11518 445440568

ბუღალტერთა მომზადების და დასაქმების ცენტრი

11519 419618248

ასოციაცია ახალი ოკრიბა

11520 440889399

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ დვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

11521 242730942

გრანი

11522 417883874

ქართული მედია ჯგუფი

11523 204440391

საქართველოს პედაგოგთა ასოციაცია

11524 202319295

საქართველოს ბადმინტონის ეროვნული ფედერაცია

11525 400011606

საქართველოს ჰონდას კლუბი

11526 231238880

სრულიად საქართველოს სახარებისეულ ქრისტიანთა ასოციაცია ახალი თაობა

11527 235446406

მეოხი

11528 212814169

იმერეთის არასამთავრობო ორგანიზაციათა სახლი

11529 204414124

¿ჟურნალისტიკა 21-ე საუკუნე¿საქ. ჟურნალ. განათ. და თავის. დაცვის ფონდი

11530 441995227

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის კოხნარის, საჭამიასერისა და ზემოხეთის თემის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

11531 204981323

"გაფანტული სკლეროზის საქართველოს საზოგადოება"

11532 405377097

სამართლისა და დიპლომატიის აკადემია

11533 402089887

ინტელექტი საქართველოსთვის

11534 431945942

არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა დამცველები - აუდი

11535 426111352

სასაფლაო

11536 255206057

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჟარის კულტურის ცენტრი

11537 200276469

ახალგაზრდული შემეცნებითი ცენტრი "მყინვარი"

11538 229658625

ვანის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი

11539 224631478

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის
ძიუდოს სასპორტო სკოლა

11540 419989463

ადამიანის უფლებებისთვის

11541 417882027

ოლიმპია

11542

მოყვასი

11543 402008858

საზოგადოებრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი

11544 204971691

სათემო საზოგადოება "დიდი დიღომი"

11545 205290950

ანალიტიკური საერთაშორისო დემოკრატიული ინსტიტუტი

11546 402177112

კავკასიელ ხელოსანთა და ხელოვანთა ცენტრი

11547 439870953

სენაკის ქალთა ორგანიზაცია

11548 406114538

თაბუნი

11549 441484984

სამთო-სათხილამურო სკოლა მთის სახლი ყაზბეგი

11550 406202238

საქველმოქმედო ფონდი 31

11551 431175569

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ ყარაჯალას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11552 419995937

კრიმინოლოგთა ასოციაცია

11553 400020892

საქველმოქმედო საეკლესიო საზოგადოება - თანადგომა

11554 205267021

დალმა

11555 402146370

ღირსეული თანადგომა ომის ვეტერანებს

11556 401997942

საქართველოს დიაბეტის და მეტაბოლური დარღვევების შემსწავლელი ახალგაზრდული ასოციაცია

11557 216398182

რუსთავის სტუდენტური ლიგა

11558 204508880

რეგისტრირებული კავშირი "აბუ"

11559 226147586

საქ. მასწავლებელთა თავისუფალი პროფკ. სოლიდ. ბორჯომის რაიონული ორგანიზაცია

11560 222724906

ასოციაციო "ვარხანი"

11561 400022505

საქველმოქმედო ფონდი - მადლის დღე

11562 405234544

დავეხმაროთ უსახლკაროებს

11563 404394927

თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მეგობართა კლუბი

11564 412673833

იპოლიტე ხვიჩიას სახელობის იუმორის ეროვნული აკადემია

11565 245567186

საქართველოს ფინანსისტთა და ეკონომისტთა ასოციაცია

11566 404458902

კარტინგ კლაბ ჯორჯია

11567 404862564

ჩვენი თანადგომა

11568 204994783

საქ. სოც. დაუცველ პენსიონერ და ინვ. მასწავლებელთა საქვ. ფონდი "ნუგეში"

11569 416316310

თორმეტი გოდორი

11570 211390537

ჯანმრთელობის დამცველთა ასოციაცია

11571 205020010

"საზოგადოერბრივ ერთობათა ცენტრი"

11572 401977232

საქართველოს საავადმყოფოთა საერთაშორისო ასოციაცია (სსსა) GEORGIAN INTERNATIONAL
HOSPITAL ASSOCIATION (GIHA)

11573 400290038

ხელოვნური ინტელექტის მმართველობა, საერთაშორისო

11574 204438876

კლუბი ბეთფორი (სახლი ცნობისა)

11575 400318946

ბუშიდო

11576 400229873

უხუცესთა საბჭოს სამოქალაქო (სახალხო) საზოგადოებრივი მოძრაობა

11577 204405223

შავი ზღვის ახალგაზრდა სოციალისტთა კავშირი

11578 245435729

სამონადირეო კინოლოგიური კლუბი

11579 204533219

ქართველთა და ებრაელთა კავშირი "ფესვები"

11580 405426301

საქართველოს განათლების პლატფორმა

11581 400191984

მოყვარულთა საფეხბურთო კლუბი ნახალოვკა წისქვილი

11582 228928462

დმანისის საბიბლიოთეკო სამსახური

11583 402033875

სავაჭრო-კომერციული ცენტრების (ბაზრობების) გაერთიანება

11584 216401016

ქვემო ქართლის ტურიზმის ასოციაცია

11585 202193456

გაერთიანება საერთაშორისო ეკონომიკური და ადამიანის რესურსების განვითარებისათვის

11586 405193446

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი არისტოკრატები

11587 431436573

ინტერდისციპლინური ჰუმანიტარიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი

11588 416329066

საქართველოს ქალაქ რუსთავის 9-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11589 405117608

გაერთიანებული საზოგადოება

11590 230091414

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

11591 405165645

ქართულ-ბელგიური სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

11592 416329164

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 10-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11593 404455683

იურისტები დემოკრატიის განვითარებისა და სამართლებრივი დახმარებისათვის

11594 400041183

სამშვიდობო ინიციატივებისა და ტოლერანტობის ცენტრი

11595 400228197

კაქტუსი

11596 400281379

სი-ეს-დი ინთერნეიშენალ

11597 404851193

გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და მდგრადი განვითარების ცენტრი "რიო"

11598 402012754

საქართველოს ზუსტი სროლის ასოციაცია

11599 206265049

კავშირი ჯანმრთელობის დაცვის ჯანმრთელი რეფორმა

11600 405355262

ფონდი ბირთვისის ეკლესიის განვითარებისთვის

11601 404513763

პლატფორმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობა-სახელმწიფო ხალხისთვის

11602 430798078

სათემო ფონდი კოდორი 2013

11603 230870741

ახალსოფელი-2009

11604 241565169

კავშირი `ნათელი დღე`

11605 240392482

მიწის ამზომელთა კავშირი ქიზიყი 2000

11606 406099617

სოფლის მეურნეობის ინვესტორთა ასოციაცია Association of Agriculture Investors

11607 405405155

საქართველო-აზერბაიჯანის მეგობრობის და კულტურული ურთიერთობების ასოციაცია

11608 417876846

კავშირი კურკა

11609 234210902

ქართული ჭიდაობის აღორძინებისა და განვითარების საერთაშორისო ფონდი

11610 242731335

წალენჯიხის ინვალიდ ქალთა და ბავშვთა ასოციაცია

11611 406295129

საქართველო მსოფლიოს ტურისტული ჰაბი

11612 205289007

საქართველო და მსოფლიო გლობალიზაცია

11613 218026268

გორის #2 ადვოკატურა

11614 404923375

საერთაშორისო ფესტივალი 'ჩვენებურები'- ქართული კულტურა საქართველოში და მის ფარგლებს
გარეთ

11615 202170006

ქ.თბილისის ძიუდოს ფედერაცია

11616 405353834

საქართველოს სპორტ მენეჯერთა ასოციაცია

11617 231247086

მებრძოლ პატრიოტთა კახეთის რეგიონალური კავშირი

11618 204420082

მარად მწვანე

11619 412729338

ნართა

11620 200275433

დიდგვაროვანი ნაკაშიძეების სათავადოს ასოციაცია

11621 212801271

პიროვნება და სახელმწიფო

11622 405402924

კრაკენი

11623 412728945

არტ კერა

11624 205279562

ონკოპრევენციის და პალიატიური მედიცინის ინსტიტუტი

11625 216344551

ააიპ ქვემო ქართლის მწერალთა ასოციაცია "რუსთაველი"

11626 406036034

დამოუკიდებელი მედია ინსტიტუტი

11627 445403901

ბათუმი იალონი სტუდიო

11628 201990239

საქ. შიტო-რიუ კარატე-დოს ფედერაცია

11629 202283457

ნინო ანანიაშვილის ფონდი

11630 204920041

საქართველოს ქიმიური საზოგადოება

11631 202279300

ცვი ჰერცის სახელობის თორის სკოლა

11632 437073658

სათემო ფონდი ლოტუსი

11633 218079941

ნიქოზი 2008

11634 205007516

"გაზ-ოილი"

11635 404386491

ახალი ხედვა-საქართველო

11636 212904008

უბან არტი

11637 205065490

თანამედროვე ქართული ხელოვნებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი "გალერეა ჩაგელა"

11638 231249100

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის კავკასიის ფედ.კახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

11639 202188275

ქ. თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #53-ე საბავშვო ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

11640 448411317

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქალთა ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

11641 202186623

ქ.თბ. დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის #34 საბავშვო ბაგა-ბაღის განვით.ფონდი

11642 204433434

განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის აპარატის პროფ. კომიტეტი

11643 434162354

საქართველოს ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა განვითარების აკადემია

11644 405378069

კულტურის და განათლების აკადემია 2020

11645 442264684

სოფელ ჭოღის მშენებარე ტაძარი სამება

11646 205029459

საქართველოს ეროვნული სათათბირო

11647 406121101

საქართველოს ტაიბოქსისა და კიკბოქსინგის ეროვნული ფედერაცია

11648 400282234

ფონდი აია ჯესს

11649 218030636

ქომაგი

11650 204478216

მწერალთა ასოციაცია მნათობი

11651 206134672

საქართველოს ტყის მცველთა და მეგობართა კავშირი

11652 205236699

სტუდია - ახალი დროება

11653 404905000

ქართული ვაზის ფონდი

11654 445495143

საზოგადოება კალოთელი

11655 404490635

თბილისის პარაოლიმპიური კომიტეტი

11656 200263151

ჯგუფი პოლიტეა

11657 204479509

საქართველოს ქართული კრივის ეროვნული ფედერაცია

11658 404957294

სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ფონდი

11659 204861042

თბილისის №192 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11660 202065460

კავკასიის ხალხთა სამეცნიერო,კულტურულ და ეკონ.ურთიერთ.საერთაშ.კავშირი

11661 405427569

პროექტი ცხოველებისთვის

11662 204558772

კავკასიის თანამედროვე ხელოვნების ფაბრიკა

11663 445463383

ქალაქ ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნარდის ფედერაცია

11664 220342715

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ახალკახათი

11665 405392472

საკალათბურთო კლუბი ოლიმპი-თბილისი

11666 204569626

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული მოძრაობა დავითიანნი

11667 404427893

შენობა - ნაგებობების ინსტიტუტი - საქართველო Georgian Institute of Building

11668 445576911

ლაზარე საფარიძის სახელობის საქველმოქმედო ორგანიზაცია

11669 205228261

ფსიქოლოგიური განვითარების ცენტრი - სარკმელი ადამიანის არაცნობიერში

11670 405133172

სპარკ

11671 218037595

ქალი და განვითარება

11672 247003610

ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი

11673 405263389

საქართველოს ბავშვების თერაპიის ცენტრი

11674 445517860

აჭარის ა/რ კანოეს და ჯომარდობის ფედერაცია

11675 204420741

ადამ.უფლებების დაცვისა და პატიმრობაში მყოფ პირთა მიმართ კონვენც.გათვალისწ.უფლებ.დაცვის
საერთაშ.ორგან

11676 427734552

გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

11677 412745819

ქალაქ ქუთაისის ქალთა რაგბის კლუბი აია

11678 404852557

საქართველოს აღმასრულებელთა ასოციაცია

11679 204937088

საქართველოს ქრისტიანულ-დემოკრატიული მოძრაობა

11680 406061167

ტაბულა რასა

11681 226152301

ეკოლოგიური განათლების ცენტრი ,,ტაო"

11682 206105294

"ოაზისი"

11683 205216602

კულტურათაშორის დიალოგის ცენტრი

11684 405199547

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ედელვაისი

11685 230866676

კავშირი "დაღეთი"

11686 200081598

კავშირი "სრულიად საქ.სამართლიანობის, დემოკრატიისა და კეთილდღეობის ინსტიტუტი"ასოციაცია

11687 406138291

ისანი-სამგორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი

11688 406217543

საქართველოს სულიერი მისია, კოლხ-იბერიული აღორძინება

11689 401988355

ქ. თბილისის N15 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11690 416290212

ფერცულიანების საგვარეულო კავშირი

11691 405134304

ტურიზმის, განათლების და ბიზნესის განვითარების სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია

11692 400297184

მულტიკულტურული საზოგადოება

11693 242574512

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების მართვის
ცენტრი

11694 401943849

საქართველოს ტაეკვონდოს ი.ტ.ფ. ფედერაცია

11695 405225509

საქველმოქმედო ფონდი "ტრანსპორტის 1783-ბ"

11696 406327997

კონფლიქტების მართვის, მედიაციის, მოლაპარაკებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრი

11697 405056807

საქართველოს ველნეს ასოციაცია

11698 437067549

საქველმოქმედო ფონდი ჩვენ განსხვავებულები ვართ!

11699 221284278

კავშირი სათემო ორგანიზაცია "ოფშკვითი"

11700 405391366

ეგვიპტური საქველმოქმედო ასოციაცია საქართველოში

11701 247009749

ა(ა)იპ-"ქობულეთის, ბათუმისა და ფოთის პონტოელ ბერძენთა გაერთიანებული კავშირი"

11702 200065972

რეგიონალიზმის კვლევის ინსტიტუტი

11703 404989287

ფონდი მომლოცველი Piligrim

11704 404918559

ღეროვანი უჯრედების დონორთა საქართველოს ეროვნული რეესტრი

11705 202171407

ქ. თბილისის N131 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11706 416326032

საქართველოს პანგრატიონ ატლიმას ფედერაცია

11707 230068930

ადამიანთა უფლებათა დაცვის ცენტრი

11708 404591189

ანა მიქაძე-ჩიკვაიძე - მივიწყებული ტრადიციების აღდგენის ფონდი

11709 405477292

ფონდი ვეი

11710 434065771

აქტიური ცხოვრებისათვის

11711 405461370

სამანიშვილების საგვარეულო კავშირი

11712 405033896

ანსამბლი არილი

11713 400295300

ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო საზოგადოება

11714 400092350

დევიძეების საგვარეულო კავშირი

11715 412703659

ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირი

11716 405065968

საქართველოს ფერმერთა გაერთიანება მეურნე

11717 231240724

კახეთის განვითარების ფონდი

11718 404614645

საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სატელევიზიო მხარდაჭერის ასოციაცია

11719 224618288

კავშირი ,,კვეტერა"

11720 225058601

საქ. სოც. პარტიის ბაღდათის რაიონული ორგანიზაცია

11721 400228749

ოვერქლოქერს ჯი

11722 404510748

საპატრიარქოს უწყებანი

11723 445647140

აჭარის ა.რ. ქართული საბრძოლო ხელოვნების თეატრი

11724 206348353

ვარკეთილის წმინდა გიორგი სახელობის ეკლესიასთან არსებული მშენებლობისა და აღორძინების
ფონდი

11725 202195720

საერთაშორისო-საქველმოქმედო ფონდი იუნონა

11726 406239949

საქართველოს ხელოვნების განვითარების ასოციაცია

11727 404886860

საგანმანათლებლო პროექტების მართვისა და განვითარების ასოციაცია

11728 405384230

პროგრინი

11729 238121288

საერთაშორისო კავშირი ერთობა

11730 205002771

"თბილისის ახალგაზრდობის ქრისტიანული ასოციაცია"

11731 224071484

სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება

11732 400035671

ფონდი - ლიკა 3

11733 400096034

სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების საერთაშორისო ასოციაცია

11734 204941698

პერინატოლოგია

11735 204514016

საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობის ჰუმანიტარული სამედიცინო დახმარების
საერთაშორისო საქველმოქმედო კავშირი შხარა

11736 404595844

პლანეტარული ჯანმრთელობის ინიციატივა

11737 216401579

ქ. რუსთავის ფსიქო-სოციალური დახმარების ცენტრი

11738 443122461

ნათელი მომავლისთვის

11739 204466782

თურანი

11740 204574433

უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია დეტი

11741 402082624

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

11742 405402862

უნივერსალური დიზაინის კვლევისა და განათლების საერთაშორისო ინსტიტუტი

11743 405309223

საქართველოს სუშის ფედერაცია

11744 412707236

შშმ ბენეფიციართა დღის ცენტრი ვალენტინი

11745 404991247

ბიზნესი კიბოს წინააღმდეგ

11746 430036052

ქ. ზესტაფონის წმინდა ეკატერინეს სახელობის საბავშვო ბაგა-ბაღი

11747 412726876

იმერეთის კიბერსპორტის ფედერაცია

11748 404900238

გურეშიძეთა საგვარეულო კავშირი

11749 402175276

საქველმოქმედო ფონდი იზრუნე მომავლისთვის

11750 406169408

განათლებისა და საერთაშორისო განვითარების აკადემია

11751 400030934

საგვარეულო კავშირი ცხვარაძეები

11752 204994462

საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაცია

11753 211344099

საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი

11754 200249748

საქართველოს ეროვნული და საერთაშორისო სავაჭრო ნიშნების დაცვის კავშირი

11755 423100218

ასპინძის განვითარების ფონდი

11756 205126914

მზრუნველობამოკლებულ ნიჭიერ ბავშვთა ესთეტიკის და ეთიკის საერთაშორისო ჰუმანიტარული
ასოციაცია სავანე-XXI

11757 245443275

ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი

11758 204953087

სანაშენე ფელინოლოგიური ცენტრი "ალისა"

11759 421277228

ადამიანის უფლებების განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინსტიტუტი

11760 204523738

კავშირი მზე და მთვარე

11761 426530275

საქართველოს, გარდაბნის რაიონის სოფელი მუღანლოს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

11762 405470958

მწვანე უბანი

11763 443857854

მართა

11764 402109366

მიგრანტ ბუქ

11765 404986798

აგრობიზნესის საინვესტიციო ფონდი

11766 404398353

იელოუ აგრო

11767 405288576

საქართველოს მოკლე და სრული დასტის პოკერის ფედერაცია

11768 441486134

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

11769 404618874

საქართველოს საგადასახადო მრჩეველთა ასოციაცია

11770 419617846

სამოქალაქო განათლებისა და უფლებების ცენტრი

11771 445404820

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

11772 233113779

გარემოს დაცვისა და მონადირეთა ასოციაცია "ბელეგო"

11773

საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კავშირის საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბების
ასოციაციის ხაშურის რაიონული ორგანიზაცია

11774 431435949

ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

11775 211351776

თბილისის N197 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11776 221293972

რადონი, კავშირი

11777 445463891

ბათუმის თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია

11778 445438786

საქართველოს პედაგოგთა უფლებების დაცვის კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია

11779 406331054

დემოკრატიული ინიციატივები

11780 406341105

არტ ჯგუფი-დაივერსითი

11781 404860450

XXI საუკუნის ევროპის საინვესტიციო ფონდი

11782 255206048

აჟარის სპორტ-სკოლა

11783 200263384

ფონდი "ქართული საქმე გამარჯვენება"

11784 200083275

საქველმოქმედო დახმარების ფონდი "მერცხალი"

11785 446952432

გია წულუკიძის საქველმოქმედო ფონდი სიკეთე და სათნოება

11786 221294908

სათემო კავშირი ბანოჯა

11787 415099574

საქართველოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ქალაქ ფოთის საქალაქო ფონდი

11788 205200637

იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

11789 420000368

ნუგეში 2

11790 422935088

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

11791 404464272

ნუში

11792 216439156

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

11793 401946454

სპორტული კლუბი დავით კვაჭაძე ,,სკდკ"

11794 400198120

საქართველოს ბავშვთა ფეხბურთის ასოციაცია

11795 424074370

ა(ა)იპ ახალგაზრდული ჰაბი

11796 421277406

საკალათბურთო კლუბი წყალტუბო 2019

11797 202455798

ქ. თბილისის მძლეოსნობის ფედერაცია

11798 200120216

"ვექილი"

11799 405067305

ქართული პროექტი

11800 400140735

ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და დაცვის ფონდი

11801 405057281

სტუდია ინტეგრალი

11802 223105360

ფერმერთა გაერთიანება "ახალი თმოგვი"

11803 402029595

არტ პროდუსინგი

11804

მადლი

11805 436050452

მუხის მთები

11806 406314581

მრგვალი მაგიდა თავისუფალი კავკასია

11807 200266728

ანსამბლი ჩვენებურები

11808 405004695

რაგბის კლუბი მგლები

11809 404881062

კავშირი ართ ოვ ქალარ

11810 238769310

კავშირი საქართველოს ახალი თაობა

11811 404995699

რაიდმედი

11812 447863287

უჩამბის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

11813 205032221

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ასოციაცია

11814 433643774

ლანჩხუთის სასოფლო დარბაზი

11815 404454283

ოუფენ ვებ პროჯექთს

11816 202250731

XXI საუკუნის ოქროს ფონდი

11817 204450806

სიღარიბის აღმოფხვრის კავშირი მომავლის იმედი

11818 405125467

სამშენებლო ინსპექცია

11819 406160899

თბილისის მფრინავი დისკის ფედერაცია

11820 212838580

მედიკოსთა კავშირი "უქიმერიონი"

11821 400099246

კავშირი მუხიანი -2-ის განვითარება

11822 404919503

საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოს გადარჩენისთვის

11823 204979620

კავშირი-ასოციაცია "ავიცენა"

11824 402051505

კლუბი უძლეველი

11825 200055046

საქართველოს აფროსნობის ფედერაცია

11826 245554387

მედიცინის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ასოციაცია

11827 237081055

ენერგეტიკის, ტრანსპორტისა და ტელეკომუნიკაციურ სისტემათა განვითარების ეკონომიკურსამართლებრივ საკითხთა ასოციაცია იმედის მეგზური

11828 445425843

საქველმოქმედო ფონდი ერთად

11829 404406460

ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები

11830 416308864

ახალგაზრდები დიპლომატიური ჩართულობისათვის

11831 244968950

ხონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

11832 445573451

ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

11833 405197870

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს

11834 204459237

სლავური სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრი

11835 202184554

ისტორიულ ძეგლთა კვლევისა და აღდგენის საქველმოქმედო ფონდი

11836 405171898

არტ პლიუსი

11837 404440761

საქველმოქმედო ფონდი ქართული გალობა

11838 402025189

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ციხის რეფორმის ხელშეწყობის ცენტრი

11839

რეგისტრირებული სათემო კავშირი განმუხური

11840 239402268

საჩხერის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი

11841 249260231

ლტოლვილ მრავალშვილიან დედათა კავშირი "სასოება"

11842 202943477

უფლებები საქართველო

11843 205091844

საზოგადოება'

11844 404960397

სამედიცინო განათლების და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია

11845

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ალიონი

11846 206345409

საქართველოს ავტომოყვარულთა კავშირი "სუბარუ ქლაბ ჯორჯია"

11847 402066848

საქართველოს პროექტების მართვის ასოციაცია

11848 400025110

ბადრი ჩაჩავას საქველმოქმედო ფონდი

11849 443567640

კიცხის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღმშენებლობის ფონდი

11850 205236617

საქველმოქმედო ფონდი "დიპლომატები"

11851 404607788

საქართველოს ბოდიბილდინგის და ფიტნესის ეროვნული ფედერაცია

11852 220347006

რეგისტრირებული კავშირი (ასოციაცია) აფხაზეთიდან დევნილთა თანადგომა

11853 202384366

საქართველოს ვეტერან და მოყვარულ ჩოგბურთელთა ფედერაცია

11854 402082553

ზიპლაინის ეროვნული ფედერაცია

11855 405141216

ოუფენ ეიდ ჯორჯია

11856 205095966

გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის კავშირი "თრუსო"

11857 206285660

ქალაქ თბილისის N161 საბავშვო ბაგა-ბაღი

11858 405305717

ეკოლოგიური უსაფრთხოების ფონდი

11859 404856544

ჩვენი სკოლა

11860 200143031

სტუდია მოსწავლეთა ოკუპაციებისა და ინკლუზიისათვის „სტუდია მოდი“

11861 204959090

საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი "ორქისი"

11862 237111727

გურიის საოჯახო მედიცინის ცენტრი

11863 242004406

ნატვრის ხე

11864 204447483

ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდი ოქროს ფრთა

11865 231258536

იკო-ტეზუკას ჯგუფი, საქართველოს კარატე კიოკუშინ კაიკან-ის ფედერაცია

11866 205155972

საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების ასოციაცია

11867 245437852

საერთაშორისო საქველმოქმედო კავშირი აკო

11868 215599966

განათლების, კულტურის და ხელოვნ. აღორძ. კავშირი

11869 205081061

რეგისტრირებული კავშირი "ევროვიზია-საქართველო"

11870 434162210

ტაეკვონ დოს სპორტული კლუბი "ფალავანი"

11871 445452322

ერთად დავიცვათ ჩვენი უფლებები

11872 202960448

საქ. ბიზნესისა და სერვისის სფეროთა ინტერესების დაცვის კავშირი

11873 220347756

საქველმოქმედო და საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი ქართა

11874 406102159

თავისუფლება Freedom

11875 202900799

"საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგიის აკადემია"

11876 405007148

იპოთეკით დაზარალებულთა ასოციაცია

11877 249271087

საქართველო კავშირი ,,თანადგომა"

11878 402072378

რაგბის კლუბი მართვე

11879 401960847

ჩვენი სახლი-საქართველო

11880 416320181

საქართველოს გრეპლინგის ფედერაცია

11881 438728450

მომავლისა და განვითარების ასოციაცია

11882 401994963

ინტერკულტურული დიალოგის ცენტრი

11883 246756158

მეძიბნა

11884 417882189

მოძრაობა დამოუკიდებლობისა და ევროინტეგრაციისათვის

11885 421269095

ბრაკონიერობას არა

11886 220348693

რეგისტრირებული სათემო კავშირი გაჯარია

11887 204962460

ახალგაზრდული კავშირი "მატარებელი"

11888 204517424

კავშირი "დემოკრატიისა და ინტეგრაციის ინსტიტუტი"

11889 412706237

განვითარებისა და მიგრაციის ინსტიტუტი

11890 202386364

საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაცია "მეგობრობა"

11891 404463923

საქართველოს კარატეს ეროვნული ფედერაცია

11892 204506365

კავშირი(ასოციაცია)-კულტურულ-საგანმანათლებლო საერთაშორისო აკადემიური ცენტრი ,,Logos-XXI"

11893 416317220

კულტურულ საქველმოქმედო ცენტრი სალამი

11894 446966481

სტუდენტური ასოციაცია

11895 218081723

ქალები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის

11896 406047255

ქობალიების საგვარეულო კავშირი

11897 402181900

ტექნორიუმი

11898 445418520

საქართველოს ლოცმანთა ასოციაცია

11899 417889075

მოლაშქრეთა კლუბი ადრენალინი

11900 445416979

აჭარის ლოჯისტიკის, ტრანსპორტისა და გადამზიდავთა ასოციაცია

11901 242734573

სანოტარო ბიურო "ინეზა გაბელია"

11902 400018654

მთიულთა კავშირი

11903 445456024

ახალგაზრდა ბათუმელთა კავშირი

11904 405491098

დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანება - საქართველოს სტუდენტური პარლამენტი

11905 204929827

საქართველოს პლასტიკური, რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური ქირურგიის საზოგადოება

11906 423352044

ჯავახეთის ახალგაზრდული კავშირი სამოქალაქო ქმედებებისთვის

11907 204459567

საქართველოს პოპულარული სიმღერების ავტორთა გაერთიანება

11908 404385795

საქართველოს ებრაელთა რელიგიური საზოგადოება

11909 445491352

ქათამაძეთა საგვარეულო კავშირი

11910 224072205

ანი

11911 406350844

ტარიელ ფუტკარაძის ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზოგადოება

11912 419990184

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და ქალთა საზოგადოება

11913 445432443

საქველმოქმედო ფონდი ბათუმი

11914 406235925

თბილისის ბეისბოლის ფედერაცია

11915 404572912

საზოგადოებრივი მოძრაობა ივერია

11916 227722426

კავშირი ,,თანადგომა"

11917 404378696

მადლიერების ინსტიტუტი

11918 205241727

ფეხბურთის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

11919 242262957

თაია-2003

11920

რეგისტრირებული კავშირი სიახლე

11921 404867667

იუ-ჯი-ელ-თი

11922 440886748

ძიუდო კლუბი ხაბარელი

11923 445460091

უცნობი სამყარო

11924 412693063

სოციალ-არტ მობი

11925 209456952

დეპორტირებული მესხების საერთაშორისო ახალგაზრდული კავშირი "მესხეთი"

11926 245438441

,,ბასკერვილი" რეგისტრირებული კავშირი

11927 205033391

ახალგაზრდა სახემწიფო მოხელეთა ანალიტიკური ცენტრი

11928 404965445

სტრატეგიული განვითარების სააგენტო

11929 231949407

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება - თერჯოლის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური
დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

11930 402172304

ინთერ ფროდაქშენ

11931 204441069

ცისარტყელა

11932 400044572

მარიამ ნარსიას დახმარების ფონდი

11933 245624668

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობათა საინფორმაციო ცენტრი

11934 204882635

"ნუცუბიძის III პლატო"

11935 404477865

საერთაშორისო ახალგაზრდული საქველმოქმედო ცენტრი არტ-ფესტი

11936 400051885

გიგუაშვილების საგვარეულო კავშირი

11937 211402533

კულტურები შერწყმა და თანაარსებობა

11938 431170190

ლალისყური XXI

11939 205035512

"საქართველოს ახალგაზრდა ბანკირთა ასოციაცია"

11940 204954549

"შავი ზღვის აუზის მედია ინსტიტუტი"

11941 200210075

ჰუმანიტარული დახმარების და თანადგომის საქველმოქმედო ფონდი კავკასიის ვარსკვლავი

11942 206118280

პატრიოტი

11943 445597417

მზიანი საქართველო

11944 406366711

ადამიანები მშვიდობისთვის

11945 204957635

"სუფთა გარემო და სრულფასოვანი ცხოვრება ბაცშვებს"

11946 419988339

საქართველოს ახალგაზრდული მოძრაობის ცენტრი

11947 406063762

კიკორიების საგვარეულო კავშირი

11948 402120931

იმედის ადგილი

11949 400202437

მსოფლიო გლობალური შაოლინისა და საბრძოლო ხეოვნებათა ფედერაცია

11950 243907581

საქართველოს ახალგაზრდული ასოციაცია ხაშური

11951 202944920

"სამართებრივი განვითარების საზოგადოება"

11952 205083979

საქართველოს ქალთა ასოციაცია

11953 204535574

კავკასიის ინტერნეტის განვითარების ასოციაცია

11954 204547491

საქართველოს აღმოსავლურ-აზიური ხელჩართული ორთაბრძოლების ეროვნული ფედერაცია

11955 400153105

მშვიდობის ფონდი

11956 404604175

საქართველოს საპატრიარქოს დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის ეპარქიის განვითარების ფონდი

11957 231248995

იმედი 2003

11958 406159696

მეწარმე ქალთა საბჭო საქართველოში

11959 205053010

პედიატრთა და ნეონატოლოგთა კავშირი ალტერნატივა

11960 404620148

ინკლუზიური მუსიკალური განათლების განვითარების ცენტრი

11961 404392670

ახალგაზრდული ბიზნესის ქსელი Youth Business Network

11962 204569617

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

11963 204437154

საქართველოს ტყე

11964 238772949

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება

11965 417880733

ხელოვნების სტუდია ლირა

11966 402170949

ართ ჰოლი პროფი

11967 405229462

საქართველოს პადელის ფედერაცია

11968 205239696

ცენტრალური ქენელ-კლუბი

11969 225380637

სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემია

11970 406149449

კრედლუკი

11971 448047051

მოსწავლე-ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო ასოციაცია

11972 220356353

რეგისტრირებული კავშირი იმედი

11973 400005070

ახალგაზრდობის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი ერის მომავალი

11974 223102014

,,ასპინძის ფერმერთა კავშირი"

11975 416350095

საერთაშორისო რეალ აიკიდოს ფედერაცია

11976 445585251

აჭარის ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე დო-ს ფედერაცია

11977 212814640

ქუთაისის საოლქო საგადასახადო ინსპექციის პროფესიული კავშირი

11978 443568284

საზოგადოების დახმარებისა და თანადგომის ცენტრი

11979 245586209

ქ. ბათუმის №4 საბავშვო ბაღი

11980 417898109

შიდა ქართლის ახალგაზრდული ცენტრი ახალი თაობა

11981 239403141

"ზემოური"

11982 205284235

რუსუდან საბახტარიშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

11983 441993611

ასოციაცია საზოგადოება და თვითმმართველობა

11984 205083194

უნიფაიტინგი

11985 400183920

საქართველოს ქალაქ თბილისის ლოტკინის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

11986 202208468

ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი კავშირი იბისი

11987 438728619

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში თაფლის წარმოების ხელშეწყობისა და განვითარების ცენტრი

11988 405324028

ელეონის მთა

11989 239868906

სენაკის რაიონის ფეხბურთის კავშირი

11990 439397500

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ კორბოულის (ნიგვზარა) დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

11991 401972200

საქველმოქმედო ფონდი ინოვაცია

11992 216369908

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებისა და განვითარების ცენტრი

11993 435891929

ლილეო

11994 204426451

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი

11995 447862867

შუახევის ბიომრავალფეროვნების დაცვის ჯგუფი

11996 400240967

ევროპის უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი

11997 204966876

მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია

11998 400131077

დაუცველი ადამიანი

11999 406294816

საქართველოს ეროვნული სასოფლო სამეურნეო ავიაციის ასოციაცია

12000 202945545

ახალგაზრდა მუსიკოს-შემსრულებელთა დახმარების ფონდი სოლო

12001 404902414

თბილისის ზოოლოგიური პარკი

12002

დიდინეძი

12003 204434139

არტპრომი. კავშირი

12004 205013475

"ურიე ფილმი"

12005 224072679

არასამეწარმეო იურიდიული პირი კავშირი "აგარა"

12006 445421446

ჩვენი უფლებებისათვის

12007 400228179

ს.ს.კ. ზედაზენი

12008 215127477

საქართველოს წყალსათხილამურო სპორტის ეროვნული ფედერაცია

12009 400048765

გვაჩუქეთ მომავალი

12010 206045395

საქართველოს საქველმოქმედო საბავშვო ფონდი - ხორბლის მარცვალი

12011 204430525

საქართველოს ეროვნული მოტოსპორტის ფედერაცია

12012 448403861

საქართველოს მოსახლეობის ოქროს რესურსი

12013 203867681

"მერიდიანი"ასოციაცია

12014 404439531

გრაფიკული სტუდია

12015 233645829

სათემო კავშირი "იმედი"

12016 404893816

უსაფრთხო გარემო და ჯანმრთელობა

12017 405466605

სიფხიზლისათვის

12018 445501788

აჭარის მერძევეობის ბიზნეს ასოციაცია

12019 422935907

ახალგაზრდობა-ქვეყნის მომავალი

12020 438107727

საქართველოს ნაციონალურ-ფილოსოფიური აკადემია

12021 204998226

რეგისტრირებული კავშირი "ბრძოლა ზნეობრივი ამაღლებისათვის"

12022 404495603

დაეხმარე.ჯი

12023 425367532

კავკასიის იურიდიული და ინტეგრაციის ცენტრი

12024 203864345

"აგრო-ბიზნეს ფონდი-1"

12025 444550175

საქართველოს ხობის რაიონის სოფ. პირველი ხორგის და შუა ხორგის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

12026 406215091

ჯეო ფონდი

12027 404970359

არასამთავრობო ორგანიზაცია ქველი მოქმედი-Homeless People

12028 204572612

საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაცია

12029 422430159

აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

12030 211348576

ჟიული შარტავას ფონდი

12031 200067658

ასოციაცია "აირსერვისი"

12032 239869406

"ტეკლარის დადათა მონასტერთან არსებული საშ. სკოალა პანსიონატი"

12033 245432269

ახალგაზრდა მკლევართა ასოციაცია

12034 231954579

მხოლოდ სიყვარული

12035 231248593

თელავის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის განვითარების კავშირი "კახეთი"

12036 215607494

ს/კ "ხრეითის განთიადი"

12037 205083675

"ახალგაზრთა მედიკოსთა ფედერაცია 2005"

12038 430027277

არასამთავრობო ორგანიზაცია 'სოფლის სიცოცხლე'

12039 212715338

ლიცენზირებულ ვალუტის გადამცვლელთა კავშირი

12040 405041388

ფონდი ჯუნო

12041 405182289

სოციო-ეკონომიკური განვითარების ანალიტიკური ცენტრი

12042 220360320

ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი

12043 223353065

ხელოვნების საქველმოქმედო კავშირი არეგ

12044 404616135

საქართველოს დამლაგებელთა გილდია

12045 215112312

ასოციაცია ახალგაზრდული ინტელექტი

12046 445430855

ახალგაზრდული კოლეგია

12047 404505326

საქართველოს ნევროლოგთა კავშირი

12048 205021723

საქმე კეთილი სიოფი

12049 212706712

ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი კავშირი

12050 405112293

გლობალ ეკონომიკ ფორუმი

12051 400072050

Georgian Freeskier Club

12052 404949142

New Knowledge Laboratory

12053 247009801

ქობულეთის წმიდა მღვდელმოწამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ კირიონ II
სახელობის საგანმანათლებლო მართლმადიდებლური ცენტრი

12054 400201759

საბრძოლო ხელოვნებათა სპორტული კლუბი ლეგიონი

12055 405384793

ასოციაცია ქალები ინფორმაციულ და კიბერუსაფრთხოებაში

12056 237082081

კავშირი საქველმოქმედო ცენტრი

12057 246988657

სათემო კავშირი ქობულეთი

12058 205194911

არქეოლოგიურ და არქიტექტურულ ძეგლთა კვლევისა და რეაბილიტაციის ცენტრი

12059 200068951

სოციალურ საკითხთა საერთაშორისო კვლევის ცენტრი

12060 204432248

საკრებულოთა დახმარება საქართველოში

12061 202064489

საქართველოს თავისუფალი პრესის ჟურნალისტთა ასოციაცია

12062 405502870

რეგიონული მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი

12063 204458489

საქართველოს განვითარების სააგენტო

12064 417874937

რელაქსინგ-ცენტრი

12065 223238663

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

12066 245445086

არასამთავრობო ორგანიზაციათა განვითარების საერთაშორისო ფონდი ახალი სახლი 41

12067 405008780

ქართველ ემიგრანტთა კავშირი

12068 248434920

ქართული კულტურის მემკვიდრეობის ფონდი

12069 442262533

საქართველოს, სამეგრელოს, ჩხოროწყუს რაიონი სოფელ ლესიჭინეს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

12070 239404168

საფეხბურთო კლუბი საჩხერის ჩიხურა

12071 202066343

მამულიშვილთა გახსენება

12072 223102737

ასპინძის საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი "მომავლისათვის"

12073 404908971

ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია

12074 204984286

"საქართველოს ანტიტერორისტული კვლევითი ცენტრი"

12075 202362237

განათლება დემოკრატიისათვის

12076 416309426

რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი

12077 445485779

გზა სამართლიანობის აღდგენისათვის

12078 405257635

აზერბაიჯანის მეგობართა საზოგადოების ფონდი

12079 430033377

საქართველოს ზესტაფონის რაიონის სოფელ ქვედა საქარის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

12080 400157030

საქველმოქმედო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთთანამშრომლობის საზოგადოება

12081 204989628

საეკლესიო-საენციკლოპედიო ცენტრი

12082 218030976

კავშირი მისიონი

12083 215600320

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახური

12084 405282723

ფირი

12085 412745276

პროფესიული მომზადება და დასაქმების ცენტრი

12086 227745027

"გურჯაანის მემამულეთა კავშირი"

12087 206321336

კვლევითი რესურსებისა და სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი

12088 406344772

ეკო-წერეთის განვითარების ფონდი

12089 237091507

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა სოციალური დაცვის კავშირი გურია XXI -2

12090 245525944

ჯანდაცვის სათემო დაფინანსების სქემის სათემო საბჭო

12091 406160924

ცვლილებების დროა

12092 226152917

კავშირი "კავკასია"

12093 420427522

ნათელი მომავალი 21-ე საუკუნე

12094

სათემო კავშირი ღები

12095 400260855

საქართველოს აზერბაიჯანელი ქალები პოლიტიკაში

12096

სათემო კავშირი იმედი

12097 419994723

არტბრიჯი-2015

12098 405046739

ეკონომიკური და რეგიონული განვითარების ინსტიტუტი

12099 206328829

მომავლის იმედი 2008

12100 404427802

ფონდი წმინდა ანდრიას ჯვარი

12101 204473658

კავშირი "საქართველოს სომხური თანამშრომლობის ცენტრი"

12102 404997063

კავკასიის ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

12103 400087909

ჯგუფი ეგარი

12104 436255384

წმინდა მეფე მირიანის ფონდი

12105 206348745

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობელთა ასოციაცია მომავლის იმედი

12106 236097193

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო რაზმი

12107

ჭიდაობის მოყვარულთა კავშირი ფალავანი

12108 400011973

კოდის სათემო განათლების ცენტრი

12109 202063792

საგვარეულო კავშირი გაგუების სათვისტომო

12110 412679481

რეგიონალური განვითარების და რეფორმების ცენტრი

12111 406205805

თანადგომა მომავლისთვის

12112 421276201

ევროპისა და დსთ ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა ქართული ასოციაცია

12113 405083369

ემემეი ჯორჯია ფედერეიშენ

12114 425055637

საქართველოს ბაღდათის რაიონის სოფელ დიმის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12115 245630296

კინოს განვითარების ფონდი

12116 412692812

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ასოციაცია რიპი

12117 405193204

უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის

12118 241566355

"სოფ. ჭიკანის საკრედითო კავშირი"

12119 216363539

5 საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

12120 400201580

აგრარული ძალა

12121 249266645

ქალები ბავშვებისა და ახალგაზრდობის მომავლისათვის

12122 202062588

ახალგაზრდობის დასაქმების საერთაშორისო ასოციაცია

12123 402053059

საქართველოს ფეხის ფრენბურთის ასოციაცია

12124 438732490

საჭადრაკო კლუბი "სამტრედია"

12125 404988475

სამართლიანი საქართველო

12126 426115198

ბორჯომის განვითარების ჯგუფი

12127 400183243

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ეროვნული კომიტეტი

12128 440888452

ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი

12129 404589717

ნუ მწამლავ

12130 405182387

თეოლოგიური და ეზოთერული კვლევის ცენტრი

12131 405140574

ეკა კვალიაშვილის საქველმოქმედო ფონდი

12132 402202326

თეატრი ანარეკლი

12133 227722649

ინვალიდთა "ლიგის გურჯაანის რაიონული ორგანიზაცია"

12134 445444635

საქართველოს ფუტნეტის ასოციაცია

12135 402141295

თავისუფალი რუსეთი

12136 445505169

აჭარის ოფროუდ ფედერაცია

12137 431175756

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ სანიორე, ჯუღაანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

12138 404486784

არქეოლოგია და კონსერვაცია

12139 238745131

სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირი

12140 402104174

ჯანსაღი მომავალი ერთიანი საქართველო

12141 226556063

სამართლებრივი და სამეცნიერო მეთოდური განათლების ცენტრი-მაარიფ

12142 444960954

სიკეთე გადამდებია-ხონი

12143 404485847

სპორტსაზოგადოება შევარდენი

12144 401965655

ღაჭავა-გაჩავათა საგვარეულო კავშირი

12145 205183825

საქართველოს ველური ბუნების ასოციაცია

12146 424071505

საქართველოს ასტრონომიის კლუბი

12147 206101289

ფიზიკურ პირთა კავშირი "საინფორმაციო სისტემების კვლევის და განვითარების ცენტრი "ჯეოლინსკი"

12148 203851750

ადამიანის უფლებათა დაცვის საქართველოს ეროვნული ინსტიტუტი

12149 218048315

დამოუკიდებელ ადვოკატთა კავშირი

12150 212840327

რეფორმების მხარდამჭერ მედიკოსთა ასოციაცია

12151 205260206

კავკასიის კონტრტერორისტული ცენტრი

12152 223361305

კავშირი "ახალქალაქი"

12153 216317046

ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ხელოვნების სკოლა

12154 251722006

ცხუმ - აფხაზეთის ინვალიდთა ფონდი "იბერია"

12155 445404599

ასოციაცია თავისუფლება და დემოკრატია

12156 400123665

პროექტი ახალი ეპოქის სისტემა

12157 205267726

საქართველოს კაზაკთა გაერთიანება

12158 238139581

"ბიზნესის განვითარების და სამოქალაქო უფლებების დაცვის ასოციაცია" მეგზური"

12159 218023467

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ,,ცხინვალი"

12160 200096948

"უსაფრთხოებისა და პირადი საკუთრების დაცვის სამსახური"

12161 211403961

საქართველოს ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია

12162 437068815

სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდი ნარუჯა

12163 226151927

სოფ ტაძრისის სათემო ორგანიზაციის კავშირი გურჯისხევი

12164 406297975

ეკო გრინ ენერჯი ჯორჯია

12165 406138246

ქალები სამართლიანობისთვის

12166 445497944

აჭარის მწერალთა სახლი

12167 426113706

საქართველოს ბორჯომის რაიონის სოფელ ჭიხარულა, ბალანთას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

12168 245628833

რეგიონალური განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი

12169 406206163

პოზიტივის კარნავალი

12170 225396238

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

12171 405453548

საქართველოს გარე განათლების მოძრაობა

12172 416288430

უნარშეზღუდულ პირთა გაერთიანება

12173 405421253

კრიზისების მართვის ასოციაცია

12174 238137716

კახეთის განვითარების ფონდი

12175 404960789

საცხოვრებელი სადგომით მოსარგებლეთა და მენაშენეთა კოალიცია

12176 248385064

სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის საბჭო

12177 412691305

შ.შ.მ. პირთა იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაცია სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის

12178 204969169

ასოციაცია "საზოგადოება და განათლება"

12179 225396639

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "სომეხი ქალები-საქართველოს მოქალაქეები"

12180 204560493

კავშირი ქრისტიან დემოკრატი ქალები

12181 445565095

საქველმოქმედო ფონდი ჰარმონია

12182 438726817

ნიკო ნიკოლაძის სახელობის იმერეთის განვითარების ფონდი

12183 416356366

მომავლის თაობა - გოფ

12184 205035503

ახალი პერსპექტივა NPS

12185 204979309

ცხინვალის სამხარეო პროფესიული კავშირების ცენტრი

12186 436035871

ბედნიერი ოჯახი

12187 405258714

საერთაშორისო კონგრესი ვასკულარულ ნეიროქირურგიაში

12188 405289049

საქართველოს ტურიზმის ნეთვორქი

12189 205269350

საერთაშორისო იურიდიული ცენტრი

12190 400199995

ცოდნისა და განათლების ფონდი

12191 220349512

ჯიხაშკარი

12192 206130186

კოლხურ-ლაზური კულტურის აღორძინების ასოციაცია

12193 234178056

კავშირი მარნეული

12194 204962978

სამეცნ.-შემოქმედ. ინტელექტთა და მეწარმეთა უფლებების დაცვ. საერთ.ორგანიზ

12195 212886910

რაგბის გულშემატკივართა კლუბი

12196 230869307

სარეაბილიტაციო კავშირი "ჭივჭავი"

12197 405503192

ს.კ. პანიკა

12198 404925818

საქართველოს ქრისტიან სტუდენტთა კავშირი IFES in Georgia

12199 204958466

გერმანიის, ავსტრიის და შვეიცარიის სამეცნ.-კვლევითი ცენტრი

12200 404400769

სრულიად საქართველოს არამრღვევი კონტროლისა და ტექნიკური ექსპერტიზის საზოგადოება

12201 405260480

პრობლემურ მსესხებელთა უფლებადამცველი ასოციაცია

12202 404954572

ასოციაცია ბურთი და მოედანი

12203 447863679

გოგიეთი

12204 405049629

საქართველოს სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ასოციაცია

12205 204479457

საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია

12206 202219205

ახალგაზრდობის დასაქმების საქართველოს ნაციონალური ქსელი

12207 203869046

"ვაჟა ფშაველას ასოციაცია"კავშირი

12208 200089251

ედემი 2007

12209 404493240

ახალგაზრდები სამოქალაქო პროგრესისკენ

12210 406159437

ბერი გაბრიელ სალოსის სახელობის ფონდი

12211 243572077

სათემო კავსირი "ლაშე"

12212 229659946

სოფელი საპრასიის თემის ღვთისმშობლის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

12213 400086321

საქართველოს ბაზიერთა კლუბი Georgian falconers club

12214 204441522

პრეს-ომბუდსმენი

12215 200074864

გლდანის რაიონის ადვოკატურა

12216 427725857

საქართველოს ქალაქ გურჯაანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12217 405393453

მოქმედ კალათბურთელთა ასოციაცია

12218 245433927

დემოკრატიისა და რეგიონალიზმის ცენტრი

12219 445570472

სხივი2020

12220 404439880

საქართველოს ბიომეწარმეთა ასოციაცია

12221 200182168

კავშირი გენეალოგიური კვლევის ცენტრი არიან-ქართლი

12222 230046973

ობოლი და ინვალიდი ბავშვებისა და ხელმოკლე ინტელიგენციის დახმარების ფონდი

12223 435891108

უმველთ

12224 441485965

შეზღუდული შესაძლებლობები შეუზღუდავი უფლებებით

12225 249266958

სპულიად საქ.დევნილთა სახალხო წარმომადგენლობის ლიგის კავშირი

12226 239402990

"ტყე შეუნახე შვილებს"

12227 205275735

ლიტერა - G

12228 431947628

უშანგი შმაგი სოფრომაძის სახელობის ქ.თერჯოლის ჭიდაობის კლუბი-ოლიმპიელი

12229 423351410

ბარალეთი

12230 242262430

ჩხოროწყუს პენსიონერთა კავშირი

12231 205034951

თაობა

12232 242262378

ჩხოროწყუს რაიონის სოფ. ლესიჭინეს ჯანმრთელობის დაცვის ურთიერთდახმარების კავშირი-მედეა

12233 406352646

მასტერ ლიგის გუნდი ბლექ სთარს ეფსი

12234 404455610

ტრანსსენდ საქართველო

12235 404980650

ივერია.ბიზ

12236 204877339

საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებათა ტექნიკური დახმარების ფონდი TAG

12237 405234651

ვეტერანთა ერთობა - ჩემი საქართველო

12238 238154885

საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

12239 231290082

ააიპ "ფონდი საქართველოს გარემოს დაცვის ეროვნული ცენტრი"

12240 204974359

"სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი"

12241 405168303

თბილისის სამართლის სკოლის საგანმანათლებლო ფონდი

12242 219637908

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

12243 405245685

მედიჰაბი

12244 405183420

ლიტერატურული საქართველოს გადარჩენის ფონდი

12245 402162020

უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის ეროვნული კომიტეტი

12246 405281984

ნიკადოკ ფილმი

12247 230869450

მარაბდა 2007

12248

სათემო კავშირი ნადი XXI

12249 404591483

ბარნოვის ხელოვნების ფონდი

12250 405533187

სანფლაუერ პროჯექტ

12251 235893351

ლაგურკა

12252 439392471

საჩხერის სამხარეთმცოდნეო-ეთნოგრაფიული მუზეუმი საწერეთლო

12253 404482546

საქართველოს სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი

12254 205051691

სფეშალ ტიჩერზ სქულ

12255 432549218

კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანება

12256 400021739

მაგი XXI

12257 405180708

საქართველოს ჩოგბურთელების მშობელთა გაერთიანება

12258 203835369

ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი

12259 404861814

დედაენის საზოგადოება

12260 435431597

მარტვილის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი

12261 206198078

საერთაშორისო ასოციაცია "რიდნა ბატკივშჩინა"

12262 405308590

გალის რაიონის სოფ. რეფის საექიმო ამბულატორია

12263 218030342

შიდა ქართლის შემოქმედთა კავშირი დელფია

12264 400020874

საგვარეულო კავშირი კოპალიანი

12265 238753023

"მოძმის ხელი"

12266 404545818

ევრო - კავკასიური თანამშრომლობა საქართველოს მოსახლეობისთვის

12267 241568503

კავშირი დურუჯის მადლი

12268 245441589

"ავტოტრანსი"

12269 202454325

კავკასიის ფონდი

12270 211385197

თიატრალური-კინო-ვიდეო ხელოვების ფონდი "წიქარა-XXI"

12271 404862341

ცხოვრების შანსი

12272 406190009

საქართველოს ქალაქ თბილისის ისნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12273 218082875

ლიახვი

12274 204963218

საქართველოს საავიაციო ფედერაცია

12275 405212274

ახალგაზრდული სახლი

12276 204978765

"გარემო"

12277 405328934

დაზარალებულთა კავშირი

12278 224072321

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ბერა"

12279 405367936

კავშირი ფრეია

12280 405333287

დასი

12281 446971689

საქველმოქმედო ფონდი ხელი შემაშველე

12282 405106344

ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგა

12283 404919273

აი-იუ-სი-ენ კავკასიის თანამშრომლობის ცენტრი

12284 204996406

საქ. ტერ. მთლიან.-მებრძ. კავშირი "ომი და მშვიდობა"

12285 205217692

საქართველო - აზერბაიჯანის მეგობრობის საზოგადოება

12286 401967608

ნიკოლოზ ცერცვაძის დახმარების ფონდი

12287 405224145

ასოციაცია სკენარი

12288 205287054

ბრძოლა გლობალური დათბობის წინააღმდეგ

12289 438110919

მელაანი

12290 404422175

საქართველოს ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოება

12291 412712514

ექთანთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი 'სათნოება'

12292 426113653

საქართველოს ბორჯომის რაიონის დაბა ახალდაბის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12293 204945907

"საქართველოს კურაშის ფედერაცია"

12294 400094456

საქართველოში სპორტის განვითარებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშემწყობი
ასოციაცია

12295 404572805

სალომე ზურაბიშვილის ფონდი

12296 439861909

ლელოსა და რაგბის კლუბი ჯიხა 1991

12297 412687800

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნიუ ჯენერეიშენ

12298 430799987

საქართველოს ქალაქ თეთრიწყაროს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12299 402084230

თხილის გული

12300 404896467

საქართველოს სპორტული ბოულინგის ფედერაცია

12301 412700965

იმერეთის მედიცინის განვითარების ცენტრი

12302 204952505

პროფესიული განათლების განვითარების კავშირი

12303 224072214

კავშირი '"გიორგიწმინდა"

12304 404611942

საქართველოს გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია

12305 206348013

მერსედეს-ბენც კლუბ საქართველო

12306 404989447

პერსონაჟი

12307 445394467

მსოფლიო ქართველ მუსლიმთა კავშირი

12308 246956502

ქრისტიანული საზოგადოება სიტყვა

12309 401995418

საფეხბურთო კავშირი პრესინგი

12310 202232690

მენეჯერთა კავშირი

12311 204891974

საქართველოს მაგიდის ჩოგბურთის ეროვნული ფედერაცია

12312 223105217

ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

12313 435433461

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაგვაზაოს სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი შევარდენი

12314 202264076

"აფხაზეთში ჰუმან. და სოც. გან. საერთ.ფონდი"

12315 235893217

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ლენჯერი

12316 202458296

საქველმოქმედო ფონდი "იბერი"

12317 436254633

კონსტიტუციის 67-ე მუხლი

12318 416314090

ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

12319 405385747

ევროკავშირის კვლევისა და სწავლების ცენტრი

12320 404463077

განვითარების კვლევისა და შეფასების ცენტრი

12321 406246600

დევნილთა მხარდაჭერის ცენტრი

12322 412752178

ქუთაისის მწვანე სივრცე

12323 431179093

თემი და ურთიერთობები

12324 442730350

სპორტული კლუბი ჯვარი

12325 404412346

კულტურული მემკვიდრეობა

12326 223105315

ჭულე

12327 230088428

სოფლის მეურნეობის განვითარების იმერეთის ფერმერთა კავშირი

12328 434159885

საქართველოს ახალგაზრდა აზერბაიჯანელ იურისტთა ასოციაცია

12329 204954763

"თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია"

12330 438111446

ფონდი-გარეჯელი

12331 439863131

რომან მამულიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

12332 206335107

რეფლექსი პლუსი

12333 206337846

წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მშენებლობისა და განვითარების ფონდი

12334 405033501

საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი

12335 400148149

ფონდი სახალხო ინიციატივა

12336 417877827

შიდა ქართლის მხარის გაზეთი შემოქმედება

12337 436037316

საქართველოს ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა კავშირი გრაალი

12338 234161518

მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

12339 440390239

ხანდაზმულთა სავანე ბეთელი

12340 204973412

ქართველ ემიგრანტ ქალთა საერთაშორისო ფონდი

12341 202452853

თბილისის N91 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12342 233147591

ლუდვიგ მლოკოსევიჩის სახელობის კახეთის პოლონელთა კავშირი

12343 412700475

საქართველოს სუდოკუს ფედერაცია

12344 204451244

საქართველოს მეწარმეთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

12345 204900544

ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია საქართველოში

12346 234243039

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სამოქალაქო ინტეგრაცია-ახალი აზრი

12347 205206908

მომავლის ფონდი

12348 442262640

საქართველო, სამეგრელო, ჩხოროწყუს რაიონი სოფელ ნაფიჩხოვოს, სოფელ თაიას დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

12349 211348629

ინვალიდ ბავშვთა რეაბილიტაციის საქველმოქმედო ფონდი "ორთოსი"

12350 406114468

უფლებადამცველთა ასოციაცია შშმ პირთა თანასწორობისათვის

12351 418473869

საქართველოს ახალგაზრდა რეფორმატორთა ასოციაცია

12352 204414669

ქართული თეატრის საცავი

12353 204572916

ხალხი ხალხისთვის - გვირგვინი

12354 441561775

საზოგადოება დემოკრატიული კლუბი

12355 202192055

რეგისტრირებული კავშირი დია

12356 401970079

CHET

12357 245629896

ა(ა)იპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბრძოლო ხელოვნებათა კონფედერაცია

12358 400128394

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი

12359 419619979

საქართველოს ტყიბულის რაიონის, გურნის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12360 441555265

შილდის მეფუტკრეთა გაერთიანება წალკოტი

12361 205296062

ახალგაზრდული ასოციაცია მილენიუმი

12362 212701628

საქველმოქმედო საზოგადოება ქუთაისელი

12363 441993121

ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი გურიის რეგიონში

12364 238120467

ვაჭრობისა და სამომხ. კოოპ. რაიკავშირთან არსებ. პროფკავშირი

12365 202352774

ქართულ-უკრაინული აკადემია ქართულ-უკრაინული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

12366 412767803

ძალადობის მსხვერპლთა იურიდიული დახმარების საერთაშორისო ცენტრი

12367 404935004

ცერებრული ჰემოდინამიკის და ნეიროსონოლოგთა საქართველოს საზოგადოებაGEORGIAN SOCIETY
OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND NEUROSONOLOGY

12368 202191895

თაკვერი

12369 405239406

პენსიონერთა ლიგა

12370 441560446

ვაჩუქოთ მომავალი დღეს

12371 203851992

თბილისის №172 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12372 445512990

მომავლის საზოგადოების ცენტრი

12373 202065861

ეკოლოგიური უსაფრთხოების საზოგადოება-რეგისტრირებული კავშირი

12374 405064184

საზოგადოებრივი ცნობიერების განვითარების ინსტიტუტი

12375 430038005

თაობა მომავალია

12376

ასოციაცია ინოვატორთა კლუბი

12377 417897609

ნიქოზის მეკლდეურთა კლუბი

12378 439410914

მარადმწვანე ახალგაზრდული მოძრაობა

12379 405007460

ბოჰემია

12380 406179950

სპორტსმენები ჯანსაღი მომავლისათვის

12381 427740439

ინკლუზიური განათლების ინსტიტუტი

12382 406156010

გლობალ ქონფორმითი

12383 205282344

ასოციაცია ირიდა

12384 212817807

თანადგომა, კავშირი

12385 430042330

რევიტალიზაციის ცენტრი

12386 404965285

უფლება და მოვალეობა

12387 406112549

სიცოცხლე სიცოცხლისათვის

12388 205278732

საქართველოს განათლების სისტემის დამსაქმებელთა გაერთიანება

12389 202943164

"37-ე საჯარო სკოლის განვითარების ფონდი"

12390 219631352

"სოფელ ახალსოფლის სათემო კავშირი 'ოცნება"

12391 404906438

ბაჩიაშვილების საგვარეულო კავშირი

12392 406329977

სახმელეთო ტრანსპორტის ასოციაცია

12393 443569452

ძიუდოს კლუბი რიკოთი

12394 212899443

ქალაქ ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა

12395 204966162

"აღმოსავლეთ ევროპის ჯიუ-ჯიცუს საზოგადოება"

12396 441995995

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

12397 205004252

საქართველოს სკოლის დირექტორთა საერთაშორისო საბჭო

12398 205115427

"წყალბურთის სპორტული კლუბი იბერია"

12399 205181168

საერთაშორისო ფონდი "აისი"

12400 215112401

კავშირი ფოთის წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყვლის სახელობის სასულიერო სემინარია

12401 400115068

ლასკა-პრაღა

12402 206165638

ადამიანის რესურსების მართვის ინსტიტუტი

12403 239868470

ნოქალაქევის სასოფლო თემის სოციალური განვითარებისა და აღორძინების კავშირი ჯიხა

12404 443568818

საქართველოს ხარაგაულის რაიონის, სოფლების, ფარცხნალი-თეთრაწყარო-ბაზალეთი-ღარიხევის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12405 404397336

საქართველოს ინტეგრირებული ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოების ცენტრი

12406 404423502

ქარცხიათა საგვარეულო კავშირი

12407 204425005

დეპორტირებული მესხეთელი მოსახლეობის რეპატრიაცია-ინტეგრაციის კავშირი-ცენტრი

12408 422734072

მოხის სათემო კავშირი

12409 208154398

საქართველოს სახარებისეულად მორწმუნე ქრისტიანთა ასოციაცია

12410 206140816

ლიბო

12411 405527942

ქიჩფოინთი

12412 432551080

კომლის თემი

12413 203858897

ასოციაცია საქართველო-იტალია

12414 416349400

საქართველოს პოლიტოლოგთა ასოციაცია

12415 435431025

ზოსიმე წოწორიას საარჩევნო კომპანიის ფონდი

12416 405169302

საქართველოს ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის (სამოქმედო ტერიტორია: ვაჟა-ფშაველას
კვარტლები, ქავთარაძის ქუჩა) დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12417 404866212

ინტეგრალური (კლასიკური, აღმოსავლური, ტრადიციული-ხალხური) მედიცინის ასოციაცია

12418 432539069

ხვთისია

12419 247009632

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას საბავშვო ბაღი

12420 428519276

ახალი ჰორიზონტი

12421 441484733

ფონდი ვირიბუს უნიტისი საქართველო

12422 405504459

მენტალქეარ

12423 245551870

ბოლქვაძეთა საგვარეულო კავშირი

12424 434170648

საქართველოს კემპოს ფედერაცია

12425 406049459

ცუცქირიძეების საგვარეულო კავშირი

12426 400272575

განათლებისა და კულტურის სასწავლო ცენტრი

12427 400101484

სპორტულ გამაჯანსაღებელი კლუბი აია-არგო

12428 404545211

საქართველოს შრომის ორგანიზაცია

12429 239897723

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი მშვიდობა 2008

12430 218066429

სამხრეთ ოსეთის განვითარების კავშირი

12431 206203133

ეროვნული ანტიკორუფციული ბიურო

12432 406232660

საქართველოს ესთეტიკური ჯგუფური ტანვარჯიშის ეროვნული ფედერაცია

12433 226530714

გარდაბნის შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა საბჭო

12434 245442980

დემოკრატიის ინსტიტუტი

12435 242730871

ასოციაცია ახალგაზრდული ცენტრი ჯიხა

12436 405080399

ქალთა რესურს ცენტრი

12437 204435352

ქეა-საერთაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია

12438 204558692

სპექტრი 2 +

12439 216302533

ქ. რუსთავის ინვალიდთა ასოციაცია

12440 400005677

მოძრაობა ჩვენი სახლი

12441 422432503

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ივერიის ხატის კვათანის სალოცავის მშენებლობის ფონდი

12442 200102487

კავშირი "ჩოგბურთის ერთგულ მხარდამჭერთა პირველი ინიციატივა"

12443 245435408

ახალგაზრდული კავშირი ბათუმი და ბათუმელები

12444 426524754

ახალგაზრდული ცხოვრება -საქართველო

12445 402018561

შეთანხმება

12446 237080109

გურიის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

12447 432385812

ორგანიზაცია სანი

12448 402090054

ქ.თბილისის N 68 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12449 400094759

ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის

12450 205056446

პროგრესული განვითარების ასოციაცია '"პეგა"

12451 226156842

კავშირი ,,ქვაბისხევის თემი"

12452 200091122

კავშირი "საია"

12453 204427156

არგუსი. ცხოველების დაცვის საქველმოქმედო ფონდი

12454 205084282

მშობელთა არარეგისტრირებული კავშირი

12455 404620923

ქალთა და შშმ პირთა მხარდამჭერი ცენტრი-ილაპარაკე

12456 415591005

ბიზნესის დაცვის ასოციაცია

12457 220362104

ზუგდიდის ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი სამეგრელო

12458 422990641

რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეა

12459 231239503

სადაკო

12460 224068835

ახალციხის ბიზნეს ცენტრი

12461 402154100

ხვალ

12462 404852147

ადგილობრივი ბიზნეს ინიციატივების განვითარება

12463

აჭარის რაგბის კავშირი

12464 402025964

საქართველოს სოციალური ცეკვის ასოციაცია

12465 245444693

ბათუმის ახალგაზრდობის ქრისტიანული ასოციაცია

12466 206129492

ხანდაზმულთა სოციალური განვითარების ცენტრი კერა

12467 204433693

თემიდა. ადვოკატთა კავშირი

12468 404988288

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია

12469 405118082

პუბლიკა

12470 249264763

აფხაზეთის ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი ,,ცხუმი-2000"

12471 405042467

პოზიტიური სივრცე საქართველო

12472 406224704

კავკასიური მემკვიდრეობის კვლევითი ინსტიტუტი

12473 405259884

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარი. თბილისი.
საქართველო

12474 400275750

ცედაკა

12475 404979181

პროფესიული კავშირი სასწრაფო სამედიცინო სამსახური ჯანმრთელობის სადარაჯოზე

12476 244974426

ავლიპ ზურაბაშვილის სახელობის სრულიად საქართველოს ფსიქიატრთა ასოციაცია

12477 241579314

როინ მაღალთაძის სახელობის სპორტული კავშირი "წიწილო"

12478 205233816

საქართველოს ფარმაცევტთა ფედერაცია

12479 216397897

საქართველოს სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა თანადგომის კავშირი

12480 400066557

გუგულაშვილების საგვარეულო ფონდი

12481 202065228

აფხაზეთიდან დევნილ ვეტერანთა,ინვალიდთა და ხანდაზმულთა კავშირი

12482 443859166

სამართლის თაობა

12483 415084447

თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი

12484 440392674

საქართველოს სიღნაღის რაიონის სოფელ ვაქირის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12485 402203717

საზოგადოება ერთად

12486 200064964

საქართველოს საქველმოქმედო კავშირი "ქველი"

12487 400255013

პროგრესი 2018

12488 416340631

სასკოლო განათლების ტრენინგ ცენტრი

12489 445603543

ფონდი არტ ატელიე

12490 204520857

საქართველოს საერთაშორისო კიოკუშინ კარატეს ასოციაცია

12491 204568556

საქართველოს პედიატრთა ასოციაცია

12492 405139121

ახალგაზრდები ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის

12493 246956968

პონტოელ ბერძენთა ქობულეთის რეგიონალური საქველმოქმედო კავშირი

12494 405468159

პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი

12495 209472569

თბილისის №205 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12496 245625168

საქართველოს ფიგურული სრიალიასა და ყინულის ჰოკეის ფედერაცია

12497 404889670

ჰარმონიული განვითარების ასოციაცია

12498 404590554

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია დამცველი

12499 405000378

ჯიბლაძეების საგვარეულო კავშირი

12500 204443209

საქართევლოს საქმიანი ქალები

12501 400152071

ადამიანი, კანონი, არჩევანი

12502 202188863

42-ე ბაგა ბაღის განვითარების ფონდი

12503 405197825

ნიუ ჯ

12504 405126420

ბიზნესის განვითარების საზოგადოება

12505 204993980

"მახარე"

12506 404414503

ინტეგრაციისა და მიგრაციის ცენტრი

12507 242003149

სათემო ორგანიზაცია ხევი XXI

12508 204985329

ეთერ კაკულიას სახელობის ფონდი

12509 206316538

საქართველოს რინოლოგთა ასოციაცია

12510 406191133

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, ვაზისუბნის მეურნეობის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

12511 402058759

ქ. თბილისის №69 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12512 443121541

საქართველოს წალკის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12513 205185253

კავშირი "საქართველოს კარატე-დო დოშინკანის ფედერაცია"

12514 225398441

ბოლნისისა და დმანისის ბერძენთა გაერთიანებული კავშირი

12515 405141172

ახალგაზრდა ლინგვისტთა ასოციაცია

12516 405130282

ფონდი ტერუნაშვილი

12517 249251492

აფხაზეთის მეომართა კავშირი

12518 405032389

საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება

12519 205289757

ინდო-ქართული სავაჭრო პალატა

12520 401968732

ახალი სივრცე

12521 248387570

ურეხის იმედი

12522 406292550

გჯეროდეს საქართველო - ნიკა რურუას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

12523 406145407

საქართველოს უკრაინელთა ფორუმი

12524 422937166

რაჭის სათემო ორგანიზაცია

12525 204431178

საქართველოს სამართლიანობისა და დაცვის გარანტის დეპარტამენტი

12526 404542544

საგანმანათლებლო საგამომცემლო სახლი პოსტაკადემია

12527 202451220

საქართველოს ჟურნალისტთა ჯგუფი

12528 412729141

ბიზნესის ხელშემწყობი ცენტრი ქუთაისი

12529 226580125

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ახალი ინიციატივა ქვემო ქართლში"

12530 405237373

საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და დემოკრატიზაციის რეგიონული ცენტრი

12531 445383683

აჭარის დამოუკიდებელ ექსპერტთა კავშირი

12532 205292155

მდგრადი განვითარების, რესურსული ბაზის და სტრატეგიული კვლევების კავკასიის ფონდი

12533 204989753

"აგროსაინფორმაციო სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"

12534 400113257

მადლი და სიკეთე

12535 226529263

გარდაბნის რაიონის სამელიორაციო მომსახურების ასოციაცია (კავშირი) "გარდაბანი"

12536 206334117

ქრისტიანულ-საზოგადოებრივი მოძრაობა "წმინდა გიორგის კავშირი"

12537 404624572

ენიმალ რესქიუ ჯორჯია

12538 402184364

ინვესტიციების და ფინანსების ასოციაცია

12539 218073992

ოლიმპი 2007

12540 406096344

რეგიონის ახალი ინიციატივა

12541 400079179

საქართველოს უშუს ფედერაცია

12542 404554371

ქ. ხონის კვირაცხოვლობის სახელობის ტაძრის აღმშენებელთა კავშირი

12543 405407206

ასოციაცია ეკონომიკურ უფლებათა სამართლებრივი დაცვისათვის

12544 211379845

საქართველოს ბრიჯის ფედერაცია

12545 200144227

სტუდენთა საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურული ასოციაცია "სტაგი"

12546 202174422

თბილისის №94 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12547 405141010

იბერია 2016

12548 204448357

ქარჩა

12549 432385386

თიანეთის მუნიციპალიტეტის გაზეთი თიანეთის მომავალი

12550 405127820

საერთაშორისო რუსულენოვანი კულტურის ცენტრი ჟემჩუჟინა, ქალაქი მარნეული

12551 406047629

საქართველოს სპორტული თევზჭერის ფედერაცია

12552 205246679

ორ ავნერ ხაბად

12553 405490892

ჰოფ ფორ ლაიფ

12554 404862476

საერთაშორისო ასოციაცია "ჩინეთის მეგობრები"

12555 405506466

ქარვესთ ინ თბილისი

12556 405471332

საქართველოს ლოკოკინის მწარმოებელთა ასოციაცია

12557 204452047

გამომც.სამშობლოს შენობ.განთავ.დამოუკ.ჟურნალ-გაზეთების ტელეკომპან. და გამომც. კავშ. მასმედიის
სახლი

12558 405007077

პოლიტიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

12559 420432516

ქალთა ასოციაცია გვირილა

12560 439397387

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ კორბოულის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12561 223366569

მუკუჩ მელქონიანის სახელობის ტოლერანტობისა და ინტეგრაციის საქველმოქმედო ფონდი

12562 404992610

საქართველოს მუსულმანთა განათლების კულტურის და განვითარების ორგანიზაცია

12563 400320871

ქართველ ემიგრანტთა ალიანსი

12564 404874971

რუტა-გეო

12565 418470416

კონსალტინგისა და ახალი პროფესიების რეგიონალური ცენტრი

12566 242262975

სათემო კავშირი მაფშალა

12567 236049959

რადიოსარელეო ხაზების პროფკომიტეტი

12568 412689522

ს.კ ქუთაისის ტორპედოს ქომაგთა კლუბი ჯუნგლები

12569 405494709

მდგრადი განვითარების თაობა

12570 204429270

ჰუმანიტარი. ასოციაცია

12571 406151042

სახალხო დიპლომატიის ასოციაცია-ს.ლ.ლაშკარიოვის ცენტრი

12572 404558466

ნეძვის აღორძინების საქველმოქმედო ფონდი

12573 405081236

ბუნებისა და ცხოველთა გადარჩენის ასოციაცია ნარა

12574 402087344

ინსთითუთ ოფ ნოლიჯ ინთეგრეიშნ

12575 205265577

ქართულ-აზერბაიჯანული საერთაშორისო კულტურული ცენტრი "ირს"

12576 202230558

გადასახადებისა და ინვესტიციების საერთაშორისო ინსტიტუტი

12577 206171989

კავშირი "ექსტრემალური ორთაბრძოლების საქართველოს ასოციაცია"

12578 200126906

კავშირი"ალექსი მაჭავარიანის სახელობის ხელოვნების სკოლის განვითარებისათვის"

12579 200097340

"ბიზნესმენთა ხელშემწყობი საზოგადოება"

12580 402121949

საქართველოს ავტოსკოლის ინსტრუქტორთა კავშირი

12581 200069139

ასოციაცია საქ. მამულიშვილები და ახალგაზრდა თავადაზნაურობა სიცოცხლისათვის

12582 212795625

იმერეთის რეგიონის მშენებელთა და სამშენებლო მასალების მეწარმეთა კავშირი

12583 236083162

საგურამოს განვითარების ფონდი

12584 202317652

აღმოსავლური ორთაბრძოლა ტაეკვონ-დოს სპორტკლუბი"საქართველო"

12585 244559170

ხობის რაიონის სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტი

12586 420010044

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ძალოსნობის ფედერაცია

12587 406107644

წმინდა მოწამე ვასილისკოს სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

12588 238774377

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა

12589 445402421

საქართველო აზერბაიჯანის კულტურულ საგანმანათლებლო ურთიერთობების ცენტრი აჭარაში

12590 405032370

მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლისა და კვლევის ცენტრი

12591 254406110

ქ. თბილისის N146 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12592 404515832

დიაფილმი

12593 425359060

ქალთა ინიციატივები

12594 200063992

საქართველოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია სმგა-GOGA

12595 204432006

ქ.თბილისის მთაწმინდა-კრწანისის რ-ნის 206-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

12596 405313361

ახალგაზრდული ალტერნატივა

12597 242003005

სურები

12598 405032183

კავშირი დასაქმება-რეაბილიტაცია-ინტერგაცია

12599 454409916

სამოქალაქო უფლებათა ინსტიტუტი

12600 404467215

საქართველოში ბუნებრივი აირით მოსარგებლეთა გაერთიანება

12601 404557902

დიკლოს ქურმუხოს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

12602 245438815

აჭარის დამოუკიდებელი დერმატო-ვენეროლოგთა რეგიონალური ასოციაცია

12603 242576645

ცაგერის სამუსიკო სკოლა

12604 205015302

ჟურნალისტთა ასოციაცია "ახალი ამბები-საქართველო"

12605 430799683

საქართველოს თეთრიწყაროს რაიონის შეხვეტილის თემის სოფლების დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

12606

ერთად და წინ

12607 223102915

ბოსტნეულის თესლის მწარმოებელ ფერმერთა ასოციაცია "რუსთავი"

12608 412695622

კრივის კლუბი ბოჭოლია

12609 420432455

საზოგადოებრივი სახლი ოდა

12610 215111947

საქართველოს იურისტთა კავშირი

12611 218082152

მეხ-ის და სას-სამ კულტ-ის წარმ-ში თანამედროვე ტექნ-ის დანერგვის საკონსულტაციო ასოციაცია
აგროტექნო

12612 412697988

კავშირი სოლიდარობა მომავლის კეთილდღეობისათვის

12613 402069202

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიო პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია

12614 200273088

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზია

12615 400186222

რეგიონთაშორისო კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სულიერი
განვითარების ცენტრი

12616 247861489

ლომანაური

12617 404438211

სპორტული კლუბი არმია

12618 405160034

ევროპული სისხლის სამართლის ქართული ასოციაცია

12619 405129757

არასამთავრობო ორგანიზაცია კასია

12620 404577953

წმინდა დიდმოწამეთა,არგვეთის მთავრების დავითისა და კონსტანტინეს ორდენი

12621 412767359

იმუნოპათოლოგიის მსოფლიო ორგანიზაცია

12622 437372451

გურული პოლონელები

12623 442264112

მსოფლიოში გავრცელებული კორონავირუსთან დაკავშირებით უმწეო, შრომისუუნარო და ღრმა
მოხუცთა დახმარების ფონდი

12624 204446402

სამართალი-2003

12625 211391439

ხიდი

12626 431172241

აზნაშ

12627 400271825

სამართლისა და თანასწორობის ცენტრი

12628 406081831

ახალგაზრდა იურისტები თავისუფლებისთვის

12629 405477041

ქეი ფორ ეს

12630 243123302

წალკელ ფერმერთა და გლეხთა ასოციაცია

12631 224092826

ახალციხის სომხური ახალგაზრდული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

12632 400014211

არა აბორტს

12633 420425025

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი გელა ღურწკაიას ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

12634 405148068

საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია

12635 406300818

ჩვენ მოვიგებთ ომს

12636 202381261

დოკუმენტალისტი

12637 405153569

ლეონიდ ჩერნოვეცკი-ქართული მომავალი

12638 404900121

ძალადობის ალტერნატივა კავკასიის რეგიონში

12639 405046365

თბილისის კრიტიკული აზროვნების სკოლა

12640 400032022

ქ. თბილისის მერიის კომპლექსური სპორტული ცენტრი ნაძალადევი

12641 202165842

საქართველოს ინფორმატიზაციის ხელშეწყობის კავშირი

12642 204900125

ქ. თბილისის მერიის სულხან ცინცაძის სახელობის №16 ხელოვნების სკოლა

12643 418476946

მილტონის საზოგადოება საქართველოში

12644 416319558

არიში 2015

12645 404875097

სემა

12646 229325101

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

12647 202290494

ახალგაზრდა შემოქმედთა კულტურის საერთაშორისო საქველმოქმედო ასოციაცია ნიკე - 2005

12648 434180003

მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

12649 404883792

ტუბერკულოზი და საზოგადოება

12650 404512719

კლასიკური მუსიკა-საქართველოს რეგიონები

12651 223365132

"ჯავახეთის ახალგაზრდობის რეფორმატორთა კავშირი"

12652

მასწავლებელთა რეგისტრირებული კავშირი მოძღვარი

12653 242730657

სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდა და უმუშევართა ასოციაცია

12654 212855668

სამართლიანობის დაცვის კავშირი

12655 204444217

ბერძნული საინფორმაციო ცენტრი "ელინიკი დიასპორა"

12656 204442870

საქართველოს სოციალური აღორძინების ფონდი

12657 205240425

პარტნიორობა სოციალური კეთილდღეობისთვის

12658 231199869

ანტიკორუფციული სამსახური კახეთის რეგიონში

12659 405060936

ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტი ეიჩ ერ აი

12660 202237908

კავკასიელ ღვთის მსახურთა და ერისკაცთა კავშირი კავკასიის მშვიდობის მისია

12661 402039101

საქართველოს ქალაქ თბილისის დიდუბე ჩუღურეთი I-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

12662 404868292

დემოკრატიისა და სამართლებრივი განვითარების საზოგადოება

12663 401967341

თავისუფალი თაობა საქართველოსთვის

12664 242731442

სათემო ორგანიზაცია საჩინო

12665 206257619

"რეგიონული განვითარების ცენტრი"'

12666 202948560

საქართველოს ცეკვისა და სპორტული ცეკვის პროფესიონალთა ეროვნული საბჭო

12667 405142983

საქართველოს ონკოლოგთა კლინიკური კვლევის ჯგუფი

12668 203850519

ეროვნულ და სოციალურ ურთიერთობათა აკადემია

12669 242576618

ცაგერის საეპარქიო საბავშვო ბაღი

12670 215118334

რეგისტრირებული კავშირი აისი

12671 405196871

გიორგი მარგიანის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

12672 205266754

ბუნებისმეტყველების პედაგოგთა ასოციაცია

12673 423354916

მომავლის მზე

12674 400171782

ლაიფბიორსდეი

12675 230067995

სათემო კავშირი ერთობა

12676 404469259

საქართველოს ვეტერინარ ექიმთა გაერთიანებული ასოციაცია

12677 437375458

ოზურგეთის მუნიციპალური ინსპექცია

12678 405528727

ნარჩენების მართვის ბიზნეს ასოციაცია

12679 200273097

სტუდენტები სამოქალაქო საზოგადოებისათვის

12680 404621094

ზომების ბაღი

12681 204974457

ასოციაცია "ახალი თაობის იურისტი"

12682 404928726

ახალი ინიციატივების ჯგუფი

12683 405377872

საქართველოს ჩივნინგის პროგრამის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

12684

ქ. ქუთაისის საწყლოსნო სპორტის სახეობების ფედერაცია

12685 406130752

წმინდა გიორგის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი - გლახაკთა ხელის აღმპრობელი

12686 218031467

სათემო ორგანიზაცია გეპარდი

12687 404622832

ლალი ადეიშვილი-საქართველოს ქალები სახალხო დემოკრატიისათვის

12688 202358723

ინტელექტუალური პროდუქციის ავტორთა საზოგადოება

12689 404892167

ტურიზმის გეოინფორმაციული ცენტრი

12690 405506572

განვითარებისა და მხარდაჭერის ფონდი - აგროჰაბი

12691 236098227

ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო
დაწესებულება

12692 225396611

ა.ა.ი.პ. ბოლნისის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო ცენტრი სხივი

12693 206346140

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აფროსნობის ფედერაცია

12694 227766842

ფრანგული სამედიცინო ცენტრი კახეთი-იონი

12695 222443871

ზანა

12696 406111354

ფონდი ჩავკიდოთ ერთმანეთს ხელები

12697 415108047

ერთმანეთისთვის

12698 243126577

ააიპ "სოფელი კუში"

12699 243126256

ა.ა.ი.პ. "წალკის ახალგაზრდული კლუბი"

12700 405245881

საქართველოს სამხედრო ისტორიის საზოგადოება

12701 424612887

ზეზვა შათირიშვილის სახელობის ძიუდოს კლუბი ახმეტა

12702 440885035

ფრონე

12703 404420177

ოფთალმოლოგთა ლიგა

12704 406029033

კალამი

12705 400185090

საქართველოს,ქალაქ თბილისის,სანზონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12706 203867878

"იუსტიციის სამინისტროს გაერთიანებული პროფკავშირის კომიტეტი"

12707 405364092

საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისთვის

12708 204435986

საქართველოს გეოეკოლოგიური კავშირი

12709 404522691

დაწყებითი განათლების მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაცია

12710 237081313

სახლის (ბინის) მესაკუთრეთა ამხანაგობების რეგისტრირებული კავშირის კორპორაცია - სახლის (ბინის)
მესაკუთრეთა გაერთიანება ბიმეგა

12711 401972120

ქართული როკის განვითარების ფონდი

12712 238755085

,,რიონი"

12713 222941976

სოფელ შხივიანის განვითარება

12714 231186052

ჟირაფი

12715 416341934

მეწარმეთა და ფერმერთა სოლიდარობის კავშირი

12716 405456572

ჯაყელების ორგანული ღვინის სააგენტო

12717 404502052

საქართველოს ახალგაზრდა ონკოლოგთა ჯგუფი

12718 401970970

დიმიტრი ნიკოლაიშვილის დახმარების ფონდი

12719 218035846

ასოციაცია პრევენცია

12720 205221455

შემოქმედებითი სახელოსნო ე-მერვე

12721 402074713

საქართველოს სპორტული საბრძოლო ხელოვნებათა კონფედერაცია

12722 412694393

ფსიქოლოგო ფსიქოთერაპიული სამსახურის განვითარების ცენტრი

12723 211348987

საქართველოს მედიცინის, ფარმაციის და სოციალური დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული
კავშირი

12724 209472550

ქ. თბილისის №54 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12725 204985793

"ინტერნაციონალური დახმარება ბავშვებს თავშესაფარი და მომავალი"

12726 202161267

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი კავშირი-პრესტიჟი

12727 243874768

ჰუმანიტარული ასოციაცია სათნოების სახლი

12728 440396974

სოფელ ქვემო მაჩხაანის წმინდა სამების ეკლესიის აღდგენის ფონდი

12729 243125818

კავშირი "წალკის რაიონის ქალთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი"

12730 204969347

ჰემოფილიის კავკასიური ალიანსი

12731 405096747

საქართველოს კრიმინოლოგთა ასოციაცია

12732 404449520

ახალგაზრდა მისიმიელთა ლეგიონი

12733 405306440

707 რეისინგ თიმ

12734 433106453

სათემო კავშირი კედელი

12735 220351063

ჩელა-XXI

12736 234219912

სომეხ დემოკრატთა კავშირი

12737 402072065

ბეთერ ფიუჩარ

12738 205189945

კონტაქტური კარატეს ეროვნული ფედერაცია

12739 405273797

ანჩისხატის გუნდი - ანჩისხატის ტაძრის მგალობელ-მომღერალთა გუნდი

12740 228535430

სათნოების სახლი "სავანე"

12741 205292459

ნაზღაიძეთა და ძირად ნაზღაიძეთა კავშირი მექეთი

12742 445613211

სქოლარი

12743 239868684

"ზანა"

12744 206196533

საქართველოს ინტელექტუალური რესურსების კვლევისა და დაცვის კავშირი

12745 422937610

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის ფერმერთა რეგიონალური საკონსულტაციო საბჭო

12746 204965369

"ინტერნეტ-აკადემია"

12747 440889406

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ რუისის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

12748 438729066

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტოლები-გორმაღლის თემის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

12749 400270764

გრიგოლ პალამას თეოლოგიისა და ფილოსოფიის საერთაშორისო ინსტიტუტი

12750 202202936

საქართველოს მოქალაქეთა ურთიერთდახმარების კავშირი

12751 442260928

თანასწორი

12752 205233022

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

12753 400246863

განათლებისა და კვალიფიკაციის ცენტრი

12754 204478243

საქართველოს სათამაშო ბიზნესის განვითარების კავშირი

12755 248422611

ადამიანი და გარემო

12756 400278436

გარემოსა და ნადირობის საერთაშორისო კავშირი

12757 204949459

"ფონდი ტრანსკულტურული კომუნიკაციის ცენტრი"

12758 223104147

კავშირი "ასპინძის ფერმერთა სახლი"

12759 405270166

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვისა და მონიტორინგის ცენტრი

12760 206034049

თბილისის №29 ბაგა-ბაღი

12761 404895431

სრულიად საქართველოს ნადირაშვილთა საგვარეულო კავშირი

12762 216400785

ქვ. ქართლის პოლიციის პენსიონერთა და ინვალიდთა სოციალური დაცვის კავშირი აბჯარი

12763 402118472

ემიგრანტთა ტალღა

12764 440392763

საქართველოს სიღნაღის რაიონის ქალაქ წნორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12765 400256101

გრინლენდი

12766 417888218

ასოციაცია გორი სპექტრი

12767 206293802

სოროპტიმისტ საქართველო

12768 204955959

მასწავლებელთა განვითარების ფონდი

12769 211385614

ასოციაცია პატრია

12770 235445988

ნახუნაოს განვითარების კავშირი

12771 437976353

წედისი 2012

12772 406301103

ჰუმანიტარული ცენტრი ნუ დაჩაგრავ - დაეხმარე

12773 404452196

საქართველოს ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა და მეომართა კავშირი

12774 423098748

ასპინძის ბავშვთა და მოზარდთა საესტრადო სტუდია იმედი

12775 400149567

პოლიტიკის საგანმანათლებლო და კვლევითი ასოციაცია

12776 402173688

ხალხი მონარქიის აღდგენისთვის

12777 202167662

დამოუკიდედელ ჟურნალისტთა და კინო დოკუმენტალისტთა ასოციაცია

12778 435893749

მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

12779 202058717

მ.თამარაშვილის სახელობის საქართველოს ფონდი

12780 429323467

საქართველოს, ბაზალეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12781 202375848

საქართველოს თხევადი გაზის რეალიზატორთა კავშირი 2007

12782 404911618

ენერგეტიკის და გარემოს დაცვის ჯგუფი

12783 400278846

ფონდი ავჭალის ქომაგი

12784 205003315

"კავკასიის ოაზისი"

12785 212821730

პროფესიული ორიენტაციის ცენტრი

12786 231281234

"ალავერდის აღდგენისა და განვითარების ფონდი"

12787 405011277

მოლეკულური მედიცინის ასოციაცია

12788 243891375

არასამთავრობო ორგანიზაცია შემოქმედთა კავშირი ეტიუდი

12789 443855311

სათემო ორგანიზაცია მომავალი

12790 405202800

მწვანე პოლიტიკის სამეცნიერო-კვლევითი პლატფორმა

12791 205005402

"ტყუპები"

12792 205178403

"კავკასიის საერთაშორისო ცეკვის კავშირი"

12793 406290044

ბრილიანტია სუფორთ იბერია

12794 230870395

ქოთიში

12795 204978756

ჯანმრთელობის პრომოციის ალიანსი

12796 246756210

სათემო კავშირი გვანცა

12797 406295815

კარტ მასტერს ჯორჯია

12798 404858445

მომავალი იწყება დღეს

12799 404456129

ინტერ არტ ბრიჯი Inter Art Bridge

12800 434065352

საფეხბურთო კლუბი გარისი

12801 415095532

ფონდი ქველმოქმედი 2015

12802 235450613

კულტურულ-ისტორიული განძის შესწავლის ცენტრი ასოციაცია - კოლხეთის ვარდი

12803 227771989

საქველმოქმედო ფონდი ერი

12804 253072240

საზოგადოებრივი კავშირი "გულირიფშელი"

12805 446967097

ქობულეთის მომავლის ფონდი

12806 406085677

წიგნიერების განვითარების ცენტრი

12807 205213712

თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის
განვითარების ფონდი

12808 205274665

ნისმო-კლუბი

12809 204447027

საქართველოს სანაპირო ფეხბურთის ფედერაცია

12810 400129703

განათლებისა და შრომის ასოციაცია

12811 436256061

ათონის მთის სიმონაპეტრას მონასტრის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ქართული სავანის
მხარდაჭერის ფონდი

12812 243125471

სათემო კავშირი აჭარა

12813 405057673

თბილისის ფსიქიატრთა კლუბი

12814 406230715

კავშირი ლიტერატურული კონკურსი "მუზის ამბოხი"

12815 404549146

ვუტაო

12816 404924720

კავკასიის ვეტერანთა ცენტრი

12817 400002466

მომავლის ახალგაზრდები

12818 427741759

თანამედროვე მსოფლიოს ლიდერები

12819 404537168

მინი კუპერ ქლაბ ჯორჯია

12820 419622545

ბობოთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია

12821 438108922

ასოციაცია წყაროსთავი-2013

12822 412690459

საზოგადოებრივი აზრი

12823 417883865

ახალგაზრდები წარმატებული მომავლისაკენ

12824 406283702

მოძრაობა საქართველოს მომავლისთვის

12825 216372761

საერთაშორისო საზოგადოება ეარი

12826 200078076

ქ. თბ. გლდ.-ნაძ. რ-ნის მე-80 ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

12827 205296160

სკრინინგ ცენტრი

12828 224630095

სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

12829 230068253

მცირე ბიზნესის მხარდაჭერისა და განვითარების ცენტრი "იმედი"

12830 231245499

ქალაქის საკრებულოს მხარდამჭერთა ასოციაცია

12831 406285719

მარგიანების სამხუბი

12832 400178632

კანონის უზენაესობა და დემოკრატია

12833 222941538

სათემო კავშირი სხვავა

12834 400303649

ქალების ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის

12835 218031886

რუსულ-ქართული კულტურულ-საქველმოქმედო ასოციაცია ფინისტი

12836 404495391

თბილისის მსახიობ ქალთა გუნდი ბენეფისი

12837 203862016

საქართველოს მუსიკალური კონკურსების ფონდი

12838 242742127

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

12839 427721762

სოფ. ჩალაუბნის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

12840 400123692

პოზიტიური ნაბიჯი

12841 202450445

საქართველოს სახარების ქრისტიან-ბაპტისტური ეკლესიათა კავშირი

12842 436038137

პატრიოტი გაერთიანებული საქართველო

12843 406187193

ეკონომიკური კვლევების, მართვისა და ინსტიტუციონალური განვითარების ცენტრი

12844 206253855

საქართველოს სამედიცინო სამართლის ასოციაცია

12845 406199251

ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი მგლები

12846 211351428

ქ. თბილისის მერიის ანასტასია ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზია

12847 443121015

ბავშვთა საქველმოქმედო ფონდი-სამადლო

12848 405070177

სიო

12849 404506236

უსაზღვრო შესაძლებლობები

12850 245424848

სრულიად საქართველოს მემედ აბაშიძის სახელობის საქველმოქმედო საზოგადოება მამულიშვილი

12851 205003486

კავკასია-აზიის საერთაშორისო ბიოუსაფრთხოების რეგიონალური სამსახური"

12852 424614359

საქართველოს ახმეტის რაიონის სოფელ ზემო ალვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12853 229326789

პენსიონერთა კავშირის დუშეთის ორგანიზაცია

12854 405246256

ჰეფი მაინდ

12855 426521775

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმი

12856 439862454

თეკლათი 2013

12857 404959372

საქველმოქმედო ფონდი სიკეთე

12858 404483554

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი აისი+

12859 412703249

ევროპა ჩვენი სახლია

12860 204998823

ფონდი "კავკასიის განვითარების ცენტრი"

12861 445530122

ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია

12862 406181698

საქართველოს განათლების მუშაკთა პროფესიული კავშირი

12863 445426021

COMPASS Center

12864 404957677

Bridge to the Future

12865 202206503

კავკასიის მესოკოვეთა ასოციაცია

12866 405506876

სპორტული კლუბი კალასი

12867 416303397

რუსთავის საზოგადოებათა დაცვის ორგანიზაცია

12868 202204738

სოციალური და ჯანმრთელობის განვითარების ჯგუფი

12869 422935827

საქართველოს, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჭელიაღელის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

12870 205135762

ქუჩის კალათბურთის ასოციაცია

12871 427720157

გიგო მაჩხაშვილის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

12872 205097802

ბთკკ-პოლიტიკის კვლევის ჯგუფი

12873 248056623

ხულო-თაგოს ბაგირგზა

12874 405355066

პრო.გეა

12875 232559344

იახვე-ირე

12876 220345650

ააიპ ადამიანის უფლებათა დაცვა და XXI საუკუნე - ადამ

12877 423099006

ნაბიჯი ასპინძა

12878 400035546

მომავალი წარმატებისთვის

12879 218082296

ტირიფონა

12880 405113014

მედიის და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრი

12881 400005720

ა(ა)იპ ქართველები

12882 431178548

მდგრადი განვითარების რეგიონალური ცენტრი

12883 404949099

საბავშვო მწერლობის განვითარების ასოციაცია

12884 400141976

ასოციაცია ზღაპარი

12885 404899106

კოალიცია ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

12886 225367028

ბოლნისის ს.ს.ორბელიანის სახელობის სახალხო თეატრ-სტუდია

12887 238757270

კავშირი ,,მაიაკი"

12888 235893324

გურამ თიკანაძის სახელობის სვანეთის ახალგაზრდული ცენტრი

12889 212920712

ჰუმანიტარულ საქველმოქმედო ფონდი "ერტა-2009"

12890 220348504

რეგისტრირებული კავშირი ახალი ერთობა

12891 415097941

კოლხეთის ეროვნული პარკის მეგობართა ასოციაცია

12892 400334027

საქართველოს აშუღთა ასოციაცია ელ

12893 205083755

უკანასკნელ დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის ფონდი საქართველოში

12894 205002637

თბილისის მუსიკოსთა და მუსიკის მოყვარულთა კავშირი კამერატა

12895 206285651

თბილისის N110 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12896 226166154

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

12897 206265165

ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი

12898 404456281

საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანნი

12899 404631797

სლავა გეროიამ

12900 448051072

რიყეთის თემის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

12901 406076240

მარიამი ჭრელაშვილის დახმარების ფონდი

12902 433647397

საქართველოს ლანჩხუთის რაიონის (სოფელი: მამათი 2 ჭანჭათი) დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

12903 200077665

ქ. თბილისის გლდ.-ნაძ. რ-ნის 101-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

12904 404971205

საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა ასოციაცია

12905 404975345

რეგიონული განვითარების მხარდაჭერის საზოგადოება

12906 415083689

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ათლეტიზმის და მკლავჭიდის ფედერაცია

12907 400224084

საქველმოქმედო საზოგადოება კედარი

12908 405037142

სპორტი მომავლისთვის

12909 420430652

სხვა სიცოცხლე

12910 405260131

საქართველოს აუტოიმუნურ დაავადებათა ასოციაცია

12911 228546534

" საქართველოს საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაცია "

12912 242002774

სათემო კავშირი გუბაზი

12913 434169115

საქართველოს,მარნეულის რაიონის,სოფელ კაჩაგანის,ხანჯიგაზლოს,ქირაჩ-მუღანლოს და თაქალოს
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12914 234158817

სამელიორაციო ასოციაცია სარვანი

12915 405229694

თბილისის ერთიანი საავტომობილო ფედერაცია

12916 404384368

ა(ა)იპ საქართველოს ასტროსოფიულ-ეზოთერული ასოციაცია

12917 444960945

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ორგანიზაცია ფენიქსი

12918 217891226

ძმები არველაძეების სახელობის საფეხბურთო კავშირი ანცი

12919 402090045

ქ. თბილისის N38 საბავშვო ბაგა-ბაღი

12920 200076130

ქ. თბილისის მე-7 საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

12921 405353362

ქართული ჭადრაკის ფონდი

12922 242262564

სოფელ ნაფიჩხოვოს სათემო კავშირი ომარტე

12923 443119723

კავშირი განთიადი 2013

12924 400226000

არჩილ მამაგეიშვილის სახელობის კანოე კლუბი აჩი

12925 427719490

კახეთის მევენახეებისა და ხილის მწარმოებლების უფლებათა დამცველი საზოგადოება

12926 241564801

ასოციაცია უდი

12927 203825780

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია

12928 205281844

ასოციაცია - კულტურა საზღვრებს გარეშე

12929 401957405

თავისუფალი არჩევანი - სამართლიანი საზოგადოება

12930 430026964

ახალგაზრდა დიპლომატთა ლიგა

12931 444956059

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციისა და ხელშეწყობის ცენტრი

12932 405309385

საქართველო-ჩეჩნეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

12933 419982095

საგანმანათლებლო სახელოვნებო ცენტრი-2010

12934 435892955

საქართველოს მესტიის მუნიციპალიტეტის მულახის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

12935 404851246

მანქანების, ტრანსპორტის, მექანიკური მოწყობილობებისა და მართვის პროცესების საქართველოს
სამეცნ. ცენტრი

12936 405471680

საქართველოს ტურისტული დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციების ასოციაცია

12937 206128803

თვითმმართველობის ინსტიტუტი

12938 402169933

ფ. ბენტონის სახელობის მეფუტკრეობის საერთაშორისო ასოციაცია

12939 204556756

არტკერა სტუდიო

12940 436043719

ფენიქს ევრაზია მედია

12941 424612529

სვანურ თემთა კავშირი ლალხორი

12942 400114354

ახალგაზრდა მეღვინეთა ასოციაცია

12943 204994747

ახალგაზრდ. პრობლ. მომუშავე არასამთ. ორგანიზაციათა საკოორდ. საბჭო.

12944 405412548

თანამედროვე მუსიკის ანსამბლი ჯორჯია მოდერნი

12945 415589312

სოფელ თაბაგრების მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი იმედი 2011

12946 404583232

საქართველოს განათლებისა და კულტურის განვითარების ფონდი

12947 404522389

საქართველოს ეროვნული ფონდი

12948 205017809

საქ.მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ენციკლოპედიის ი.აბაშიძის სახ.მათავარი სამეცნიერო
რედაქციის პროფკა

12949 405011981

საქველმოქმედო ფონდი კორიში

12950 443870296

თავისუფალი ხმა

12951 215145297

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

12952 204443673

არდიექსი

12953 243126390

სამოქალაქო განათლებისა და ინტეგრაციის ცენტრი

12954 204982331

კავშირი მომავლის რწმენა

12955 417892613

სამაია

12956 401993884

კოალიცია - შშმ ბავშვთა მომავლისათვის

12957 205006456

"ანა"

12958 401958547

ანა მახარაძე

12959 215599289

საფეხბურთო კლუბი "მაღაროელი"

12960 400301295

ხელოვანთა ლაბორატორია

12961 445602599

საქართველოს ახალგზარდა მუსლიმ თეოლოგთა ასოციაცია

12962 404496130

სინათლე სიბნელეში

12963 427725624

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ არაშენდის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

12964 404479694

კონცეპტი და თეორია-თბილისი

12965 404973953

დერმატოონკოლოგიის, დერმატოსკოპიისა და კანის ოპტიკური დიაგნოსტიკის ასოციაცია

12966 202189194

სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი

12967 237978382

ონის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

12968 405032343

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

12969 404855288

საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაცია

12970 405451112

საქართველოს ენოტურიზმის ასოციაცია

12971 419619210

სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიული საქველმოქმედო საზოგადოება ტყუპები

12972 203856103

"საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა ასოციაცია"კავშირი

12973 232001213

სათემო კავშირი ძევრი

12974 412678348

ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

12975 239869718

ამაგი

12976 443567604

ფონდი საქართველოს მართლმადიდებლური ტაძრების მონაცემთა ერთიანი ბაზა

12977 400264067

საქართველოს ტანბურთის ფედერაცია

12978 212799024

ახალგაზრდა პედაგოგთა ასოციაცია

12979 204964388

"მართმადიდებლური ლიტერატურის გამავრცელებელი საზოგადოება"

12980 243918472

ხაშურის საფეხბურთო კლუბი ივერია

12981 202247381

საქართველოს ორთოპედ ტრავმატოლოგთა საზოგადოება სტოს-ი

12982 400267581

სათემო კავშირების ასოციაცია-სკა

12983 406071860

სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი მშვიდობა და სოლიდარობა

12984 416313028

ქუთაისის ვეტერან და მოყვარულ ჩოგბურთელთა კლუბი ოვერ-ჰედ

12985 231248646

ალტერ ეგო

12986 404463415

ახალგაზრდა ხელოვანების განვითარების ფონდი

12987 204526584

კინოჟურნალისტთა კლუბი

12988 235435007

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

12989 249250493

ქალთა საერთ.მოძრაობა"საქ.საქმიანი ქალ-ის"აფხ.რეგ.განყოფილება

12990 427743524

გურჯაანის გარე განათების სამსახური

12991 235895331

დედათა და ბავშვთა უფლებების დაცვის და განვითარების ცენტრი - იმედის სახლი

12992 245436041

პრეს კლუბი-ბათუმი

12993 246755916

ვეტერანთა კავშირი

12994 417873714

რეაბილიტაციისა და განვითარების ცენტრი ერგნეთი

12995 203843804

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

12996 404520773

კავკასიელ ერთა გაერთიანებული ორგანიზაცია

12997 218031387

თავისუფალი ჭიდაობის შიდა ქართლის რეგიონალური ფედერაცია

12998 406157607

საკოპალიანოს განვითარებისა და აღორძინების ფონდი

12999 222443504

"აბაშის რაიონიდან დევნილების კავშირი"

13000 405015442

ახალგაზრდა ეკოლოგთა ასოციაცია

13001 245555457

საქართველოს ანტიკორუფციული პალატა

13002 202459918

საზოგადოებრივი კავშირი "7 აგვისტო 2008 წელი"

13003 216399519

რუსთავის ინგლისურენოვანი ახალგაზრდული თეატრალური დასი

13004 446969567

საქველმოქმედო ფონდი ვერცხლის საუკუნე-52

13005 400272432

თავისუფალი საქართველოს ქალთა ორგანიზაცია

13006 245586192

ქ. ბათუმის №6 საბავშვო ბაღი

13007 204546063

საპატრიარქოსთან არსებული მორწმუნე ქალთა საზოგადოება

13008 415591443

თაბაგრების საგვარეულო კავშირი

13009 417893970

სინათლის საფეხურები

13010 202447986

საქართველოს ყრუთა მაგიდის ჩოგბურთის ასოციაცია

13011 402108875

ახალი შუამთის დედათა მონასტრის რეაბილიტაციის ფონდი

13012 406113557

სოციალური მეწარმეობის განვითარების ცენტრი

13013 421278398

შავიანიძეების საგვარეულო კავშირი

13014 405183714

საერთაშორისო ფედერაციების მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია - თბილისი

13015 204565023

ეროვნული კულტურის გადასარჩენად "კიდევაც დაიზრდებიან"

13016 404956188

ქალაქ თბილისის N122 საბავშვო ბაგა-ბაღი

13017 419982978

მედია ფონდი

13018 418471022

გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტო

13019 448415162

აჭარის რეგიონული სპორტის მხარდაჭერის ფონდი

13020 202179025

ევრაზიული ინტეგრაციის საერთაშორისო ანალიტიკური ცენტრი

13021 205002995

თბილისის გეოდეზიისა და კარტოგრაფ კოლეჯის პროფკომიტეტი

13022 405360309

განათლების კვლევის და კონსულტაციის ცენტრი

13023 215149532

გზას აცდენილ არასრულწლოვანთა რესოციალიზაცია და რეინტეგრირება, თანადგომა ავგუსტუს-1946

13024 406254413

თიბიაი ინჟინერინგი

13025 400046641

ბრეგვაძეების საგვარეულო კავშირი

13026 230870288

ა.ა.ი.პ. "რეგიონის განვითარების და ხელშეწყობის გაერთიანება "დაღეთი"

13027 429651897

ვანის ჭადრაკის ფედერაცია

13028 406066019

ვეტერანთა პროფესიული კავშირი (ვპკ) ვეტერანები ვეტერანებისათვის

13029 402179370

საქართველოს მეფუტკრეთა საზოგადოება მწვანე სკა

13030 202943413

სარკე საინფორმაციო სააგენტო

13031 202313362

თბილისის მძლეოსანთა კავშირი

13032 205183282

რეგისტრირებული კავშირი "სამოქალაქო ინიციატივა"

13033 208188012

კავშირი საზოგადოება ვარკეთილი

13034 404502187

მომავლის განვითარების საზოგადოება

13035 425054503

საფეხბურთო კლუბი საირმე

13036 405036820

სამოქალაქო მონიტორინგის ცენტრი

13037 437058639

ვეტერანთა საქმეების ოზურგეთის სამსახური

13038 405393024

წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის კულტურულ-სამეცნიერო საქველმოქმედო ფონდი - ახალი
ქართული ერა - კულტურულ-სამეცნიერო განვითარებისთვის

13039 205258415

საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოციაცია +

13040

რეგისტრირებული სათემო კავშირი (ასოციაცია) თანადგომა 2001

13041 235447628

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა
ცენტრი

13042 438108780

საერთაშორისო კავშირი კახეთის რუსული საზოგადოება აღორძინება

13043 400139738

ახალგაზრდა ევროპელები

13044 405043028

YFU საქართველო

13045

სათნოება

13046 205248418

საქართველოს დეპუტატთა კლუბი - 28 ოქტომბერი

13047 417898608

რწმენის განვითარების ფონდი

13048 439392925

გაბაძეთა საგვარეულო კავშირი

13049 400245837

თეთრი ლაშქარი

13050 424065987

სუდაძეთა საგვარეულო კავშირი ტობა

13051 439395316

მალხაზ ბაზაძის ფონდი

13052 205025747

საქართველოს ეროვნული განვითარების ინსტიტუტი

13053 406047512

საარჩევნო სისტემების კვლევითი ცენტრი

13054 202241289

კავშირი საქართველოს ჟურნალისტ ქალთა ასოციაცია

13055 401965735

ქართველოლოგიური კვლევების ინსტიტუტი

13056 426518592

ჯანდარის ველი

13057 247865314

შუახევის კომუნალური სამსახური

13058 216354362

საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კავშირის ქვემო ქართლის რეგიონ ორგანიზაცია

13059 404521674

სამართლიანობის აღდგენისათვის მებრძოლი ორგანიზაცია

13060 436683331

ვაჰან ტერიანის სახლ-მუზეუმი

13061 211348772

საქართველოს მშენებელთა და ტყის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

13062 228928747

ააიპ "დმანისის სასოფლო მომსახურების ცენტრი 2009"

13063 435894962

სვანეთის მომავლისათვის

13064 405532204

ქომმონ

13065 406195665

ჯეო ინტერნეიშენალი

13066 402008037

ძიუდოს სპორტული კლუბი ლამისყანა

13067 420429389

ჩიქო ჩერითი

13068 204415463

სულიერი კოორდინაციისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ინსტიტუტი

13069 404384064

მულტიკულტურული ფორუმი

13070 405229168

ლეგიონი

13071 422433227

სამოქალაქო ცნობიერება

13072 447864614

საორსა-შუახევი

13073 205262446

საზოგადოებრივი მოძრაობა მწვანეები

13074 405245284

სინათლე

13075 204963897

"არტისტული გაერთიანება თეატრი "მისტერია"

13076 224071322

სომხური ეროვნები საზოგადოება

13077 406044819

SWEET HOME

13078 404578453

თბილისი კიდს ფეშენ ვიკ

13079 405018877

ახალგაზრდობა საქართველოს მომავლისათვის

13080 405444933

საქართველოს ონკოლოგთა მულტიდისციპლინარული ასოციაცია (სომა)

13081 232001687

თერჯოლის ფერმერთა სახლი

13082 205291593

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების საბჭო

13083 400212916

საქართველოს სისხლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ასოციაცია

13084 205170722

ევროპა დონა ჯორჯია

13085 204506150

სხივი XXI

13086 205045654

მშენებელი-5

13087 412728446

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ქუთაისი

13088 225393721

ქვემო ქართლის ეთნოშორისი ერთობა

13089 443123656

ქალები ლიდერები ნათელი მომავლისთვის

13090 204551706

ფხოვი (ფშავ-ხევსურეთის აღორძინების საქველმოქმედო ფონდი)

13091 211372557

ქალები მომავლისათვის

13092 400177651

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის აღორძინების კავშირი

13093 426540059

უალტერნატივო ალტერნატივა

13094 415080806

ფოთის წმ. გრიგოლ ღვთისმეტყველის სასულიერო სემინარია

13095 446975934

საჭადრაკო კლუბი ქიში

13096 241994464

საქველმოქმედო საზოგადოებრივი კავშირი სულიერი აღორძინება

13097 406222092

საქართველოს ძალისმიერი სამჭიდის ფედერაცია

13098 240392990

სიღნაღის რაიონის ფერმერთა კავშირი

13099 406076446

ზურაბიანთა საგვარეულო კავშირი

13100 254406101

ქ. თბილისის N148 საბავშვო ბაგა-ბაღი

13101 417878158

შიდა ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო

13102 415104014

ჭაბონამა სიუ-ელეფჯი

13103 406179567

არტ ეარი

13104 205031295

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების შემწეობის ფონდი
"მეოხი-2004"

13105 231290135

ქართული ჭიდაობის კახეთის რეგიონალური ფედერაცია

13106 242001597

პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირი

13107 205274022

თავისუფალი საზოგადოება

13108 445422962

TALENTS WITHOUT BORDERS

13109 212817843

საჯარო სამართლის სამსახურში სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების იმერეთის რეგიონალური
ცენტრი

13110 412735526

ჯანსაღი ცხოვრების განვითარების ცენტრი

13111 400256879

მსოფლმხედველობის ცენტრი

13112 443121471

საქართველოს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფ. გუმბათის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

13113 412744927

აზამბარი

13114 400024727

ჩანქსელიანების საგვარეულო კავშირი

13115 424253408

ახალგაზრდა ნოვატორთა ასოციაცია

13116 404897046

დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა

13117 400256138

ეროვნულ-დემოკრატიული კლუბი

13118 429319766

მოდერნი XXI

13119 405243650

ასოციაცია მშობელთა ლიგა

13120 402027212

საქართველოს ეროვნული ქურლინგის ფედერაცია

13121 405148291

საქართველოს მოქალაქეთა თურქეთში მკურნალობის ფონდი

13122 404916999

იბერიულ მოდგმათა კავშირი

13123 234217665

მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება

13124 205002888

"უშიშროებისა და უსაფრთხოების იურიდიული კავშირი"

13125 426109016

ტურისტული განვითარების ახალგაზრდული კლუბი

13126 404634829

საქართველოს ელექტრონული ვაჭრობის პალატა

13127 400311961

ფოკუსი

13128 205049455

ურთიერთობების სახლი

13129 402111077

ეკოულტიმატსერვისი

13130 245552744

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინი-ფეხბურთის ფედერაცია

13131 437976148

შქმერი 2011

13132 234210617

"მარნეულის რ-ნის ახალგაზრდა სპორცმენთა სპორტული გამაჯანსაღებელი კლუბი ბორჩალო"რეგისტრირებული კავშირ

13133 404473137

კავკასიის ხალხთა ისტორიისა და კულტურის ცენტრი

13134 446758483

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება-ბეთლემი

13135 222014512

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება

13136 400179775

საქართველოს იურისტთა და ფსიქოლოგთა ასოციაცია

13137 405148219

თავისუფალი დემოკრატიული ინსტიტუტი

13138 227730809

გარემოს დაცვის არასამთავრობო კავშირი "მწვერვალი"

13139 402036747

იაკობ მანსვეტაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

13140 402182856

სტუდენტური დასაქმება

13141 412742251

სტუდენტთა საერთაშორისო საზოგადოება

13142 404474582

საქართველოს პედიატრ ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება

13143 421271091

საკალათბურთო კლუბი - წყალტუბო

13144 241582710

ა.ა.ი.პ. `მრავალეროვანი ახალგაზრდული ცენტრი"

13145 424612654

საქართველოს ახალგაზრდა გეოგრაფთა ასოციაცია

13146 437058693

საქართველოს ევროკლუბების ალიანსი

13147 441994264

ამაღლების ღვთისმშობლის შობის ტაძრის აღმშენებლობის ფონდი

13148 402132795

საქართველოს ქუჩის კალათბურთის ფედერაცია

13149 445587188

ბათუმელთა დარბაზი

13150 234067032

კავშირი ლენტეხი

13151 404977192

'ენერგოდაზოგვის,ენერგოეფექტურობის და ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი', 'ეეატც'

13152 204411074

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების
საქველმოქმედო ფონდი "მოლოდინი"

13153 200265417

საქართველოს საზოგადოებრივი განვითარების ფონდი

13154 416309113

ანსამბლი იმერი

13155

ასოციაცია აღორძინება

13156 438111749

უდაბნო.ორგ

13157 215119271

რეგისტრირებული კავშირი პროგრამა-ბიზნესი-პროგრესი

13158 244969744

რწმენა მომავლის

13159 401975966

საქართველოს შოტოკან კარატე-დოს ასოციაცია

13160 435895266

რატიანების ეთნოგრაფიული მუზეუმი

13161 200263259

ქ. თბილისის N105 საბავშვო ბაგა-ბაღი

13162 404381272

წმინდა მარკოზ ეფესელის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

13163 229730468

საფეხბურთო კავშირი მერცხალი

13164 234243137

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "სარვანის აღორძინების კავშირი"

13165 216402006

ქვემო ქართლის მხარის კალათბურთის ფედერაცია

13166 416345020

რუსთავის ახალგაზრდობის კულტურის ცენტრი

13167 232559629

საქართველოს სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა პროფესიული კავშირის კასპის რაიონული
ორგანიზაცია

13168 404485080

იურისტთა ალიანსი-საქართველო

13169 237081395

გურიის რეგიონალური ასოციაცია კივი

13170 406066849

ანდიაშვილების საგვარეულო კავშირი

13171 211385909

სამეცნიერო-ტექნიკური რეაბილიტაციის ფონდი

13172 404983737

წმინდა თომა მოციქულის ტაძარი

13173 440391540

სიღნაღის მრავალშვილიან დედათა და უნარშეზღუდულ ბავშვთა დახმარების კომიტეტი

13174 401983145

ქ.თბილისის თანამედროვე ხუთჭიდისა და ტრიატლონის ფედერაცია

13175 433647226

საქართველოს, ქალაქ ლანჩხუთის და სოფელ გვიმბალაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

13176 405409525

ამომრჩეველთა განათლების საზოგადოება

13177 406134945

ქართული პესტ კონტროლ ასოციაცია

13178 243122474

ბაქო-თბილისის-ჯეიჰანის წალკის რაიონის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაცია

13179 404558769

საქართველოს ახალგაზრდა ევრაზიელთა კავშირი

13180 445491539

ასოციაცია ერთმანეთისთვის

13181 200048126

ინსულტის დაძლევის საქართველოს ფონდი "ნეიროექსპრესი"

13182 238749501

კორუბციის წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზაციის სამტრედიის ფილიალი

13183 215116023

ქ. ფოთის შრომისა და ომის ვეტერანთა პერსონალურ პენსიონერთა გაერთიანებული კავშირი

13184 431167177

ნიკა ზუროშვილის დახმარების ფონდი

13185 405420478

ინტერლო

13186 405175108

ერისა

13187 400073585

თბილისის ზღვის სპორტული სკოლა

13188 445574977

საქველმოქმედო ფონდი ხომლი ჯაბა მურცხვალაძის დასახმარებლად

13189 402115867

ჰელსინკის ჯგუფი

13190 423357600

ლაინ აფ კულტურისა და გართობის ცენტრი

13191 204575771

გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდი

13192 442262604

საქართველო, სამეგრელო, ჩხოროწყუს რაიონი სოფელ ახუთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

13193 433103321

ველისციხე

13194 405058477

მინერალური რესურსების კვლევის ცენტრი

13195 209483557

შპს `სანიტარი-გლდანი 2000`-ს პროფკომიტეტი

13196 400041441

ხიდები

13197 424615081

პანკისის განვითარების ფონდი

13198 427718259

საქართველოს საერთაშორისო სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის განვითარების ასოციაცია

13199 240911563

კავშირი /ასოციაცია./ ქარელის ფერმერთა და მეწარმეთა

13200 228928612

დმანისის ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი "თანადგომა"

13201 237081439

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ადამიანი და გარემო

13202 222939275

ასოციაცია ჰარმონია

13203 406057886

ნიკოლოზ ცხვიტავას დახმარების ფონდი

13204 400330307

მოხუცთა პანსიონი ღირსეული სიბერე

13205 402193023

შემოქმედებითი გაერთიანება სპექტრი

13206 431165473

ადამიანები ჰარმონიაში-Humans in Harmony

13207 237081938

გურიის ინვალიდთა, ვეტერანთა და ლტოლვილთა კავშირი

13208 202170845

ანტიკორუფციული ცენტრი

13209 215143271

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

13210 416355134

ძალა ხალხშია

13211 424065433

კარი

13212 202236543

ტრანსექსპერტი

13213 445419137

ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

13214 233147742

ლუდვიგ მლოკოსევიჩის სახელობის პოლონური სახლი

13215 203867510

"ვითა-მედი"კავშირი

13216 204937060

"ვეტერანი"

13217 202236605

სათემო გაერთიანება ნიგორზღველი

13218 202164898

ჩეჩენ ლტოლვილთა დახმარების საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია

13219 422990669

ცაგერის მეფუტკრეობის ასოციაცია

13220 416342256

სკოლამდელი განათლების ეროვნული ასოციაცია

13221 404871242

საზღვარგარეთის ქართველ სტუდენტთა კავშირი

13222 204470795

რეგისტრირებული კავშირი "ეს საქარველოა"

13223 406084990

საქართველოს ქრისტიანული ცენტრი ლოგოს Logos

13224 204417835

¿არძანი¿-საგანმანათლებლო ფონდი

13225 434169062

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის, სოფ. ალგეთის, საბირქენდის, თაზაქენდის, აზიზქენდის და
გაჯისაქენდის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13226 427723145

გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

13227 205202573

საქართველო-გერმანიის სოფლის მეურნეთა მეგობრობისა და საქმიანი ურთიერთობების ასოციაცია

13228 400282412

ახალი ლიდერების ინიციატივა სამეგრელო

13229 405342455

საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის მართვისა და განვითარების ასოციაცია

13230 202290804

საქართველოს ანესთეზიოლოგიისა და კრიტიკული მედიცინის საზოგადოება

13231 406096692

საგვარეულო კავშირი-მიქაია

13232 200090604

კავშირი "ნახალოვკა"

13233 222728332

კავშირი ოცხე

13234 424611281

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი

13235 404454648

ზურაბ წიწუაშვილი პრეზიდენტი 2013

13236 402170100

არაბ ინვესტორს ასოსიეიშენ

13237 402149313

იორდანიული ასოციაცია საქართველოში

13238 204963860

სამოქალაქო ინტეგრაციის საერთაშორისო ფონდი

13239 215607216

ჭიათურის მონადირეთა მეთევზეთა კლუბი

13240 416308436

ეროვნული ასოციაცია პოლიტიკური მეცნიერებების სტუდენტებისათვის

13241 404399352

საქართველოს ინვალიდთა ასოციაცია ყავარჯნიანები

13242 445462570

ონკო-პალიატიური მზრუნველობის ცენტრი და ფონდი - ბათუმის ჰოსპისი

13243 216442552

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "შემოქმედთა სახლი"

13244 204907397

ილ. ჭავჭავაძის სახელობის უდედმამო ბავშვთა და უკიდურესად გაჭირვებულ მრავალშვილიან ოჯახთა
დახმარების საქართველოს ჰუმანიტარული ორგანიზაცია განდეგილი

13245 439868751

სალომე

13246 401943242

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო ტერიტორიების განვითარების ხელშეწყობის
სააგენტო

13247 204414357

მშენებლობის ხელშემწყობი ფონდი (GHF)

13248 235445997

ერთობა

13249 205204928

ვია ბონიტა

13250 200078110

ქ. თბ. გლდ.-ნაძ. რ-ნის #65-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

13251 202363682

საქართველოს მოხუცთა და ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი

13252 206116530

ქ.თბილისის #2 საბ. ბაგა-ბაღის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

13253 404476633

კავკასიის საერთაშორისო ფესტივალების ასოციაცია

13254 202450436

საქართველოს პარიკმახერთა და კოსმეტოლოგთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

13255 404475607

ინსან

13256 415589376

წმინდა ანდრიაპირველწოდებულის სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი

13257 220384590

იმედი-2

13258 203860287

საქართველოს მწერალთა კავშირის ლიტერატურული ფონდი

13259 405499385

გრეისონ

13260 218082839

ხეობა

13261 438112560

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ კაკაბეთი-ვერხვიანის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

13262 204994202

საქართველოს აგრარიკოს-მეცნიერთა ასოციაცია

13263 400000404

დემოკრატიისა და რეგიონული განვითარების ცენტრი

13264 404508911

გაერთიანებული ახალი თაობა

13265 439862999

ზემო ჭალადიდი 2014

13266 406303833

მოძრაობა ჩვენ დავბრუნდებით

13267 443855393

ბრეთელი

13268 412739390

მაია

13269 401946604

ტრენინგებისა და კვლევის ჯგუფი

13270 404868256

სოციალური და პოლიტიკური სივრცის კვლევის ცენტრი

13271 400309992

კვლევისა და განათლების საერთაშორისო ცენტრი

13272 233115125

კახეთის "ნანბუდოს" ასოციაცია "ჰერეთი"

13273 248056641

ხულოს წყალკანალი

13274 204541317

ერისიონის განვითარების ფონდი

13275 406252594

ქალთა დემოკრატიული მოძრაობა

13276 220342779

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ერგეტა

13277 431176238

ვასილ კევლიშვილის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

13278 212849943

ქუთაისის ადვოკატთა სახლი

13279 405468239

ეთნომუსიკოლოგთა შემოქმედებითი ჯგუფი ნანინა

13280 405322100

ფიგურული ციგურაობის ვეტერან მწვრთნელთა და სპორტსმენთა ასოციაცია

13281 231255557

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების კახეთის რეგიონალური ცენტრი

13282 405431732

საქართველოს ბინზეს-ქოუჩინგის ასოციაცია

13283 404392778

კორნელი სანაძის ხელოვნების ფონდი

13284 231195658

საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების კახეთის რეგიონალური ცენტრი

13285 445459049

განათლების, განვითარების და რეაბილიტაციის ცენტრი

13286 400279140

საქართველოს დარაჯი

13287 412695454

იმერეთის რეგიონალური ფუტსალის ასოციაცია

13288 243573405

ეთერ კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება

13289 245436247

ეკონომიკური ურთიერთდახმარების კავშირი ჩირაღდანი

13290 405426098

ბავშვთა ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

13291 205070448

ადამიანის ინსტიტუტი

13292 431432390

თელავის ექსტრემალთა სპორტული კლუბი

13293 215613254

ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

13294 404486445

გარემო და განვითარება

13295 202244650

რუსულენოვან ჟურნალისტთა ასოციაცია საქართველოში

13296 404971090

უხერხემლოთა კვლევის ცენტრი

13297 206329114

ა(ა)იპ საერთაშორისო ასოციაცია ტურისტები და მოგზაურები

13298 405204309

ა(ა)იპ პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტი

13299 236046113

საქართველოს ი. ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაციის მცხეთის რაიონული ორაგნიზაციის
საბჭო

13300 216454021

ააიპ "დემოკრატიული განვითარებისა და პოლიტიკური განათლების ცენტრი"

13301 204491399

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საქველმოქმედო ფონდი

13302 402007635

თბილისის საავტომობილო ფედერაცია

13303 404538737

ფილინგ ჯორჯია

13304 405182617

პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია

13305 406051061

ბანძელაძეთა საგვარეულო კავშირი

13306 423355229

ახალქალაქის ოფფ როად კლუბი

13307 204417121

"აიკიდო-აიკიკაის ასოციაცია"

13308 235892940

მთიანი რეგიონის ქალები

13309 405123780

კრეატიული განათლების ცენტრი

13310 405451791

განათლებისა და ინოვაციების ცენტრი

13311 400257887

საგანმანათლებლო ინიციატივებისა და ინოვაციების ცენტრი

13312 418472897

ქართულ-ევროპული მოძრაობა

13313 415080717

საქართველოს საერთაშორისო ტაეკვონ - დოს ფედერაცია

13314 204526352

ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

13315 238757902

საქველმოქმედო ასოციაცია ,,ჩერნობილელთა კავშირი"

13316 206128830

შპს "თბილქალაქგანათების" პროფკომიტეტი

13317 220352099

რეგისტრირებული კავშირი ჩელა

13318 209440782

საქართველოს ეკოლოგიური და ბიოლოგიური მინიტორინგის ასოციაცია

13319 204424113

"ბავშვთა აღზრდისა და სწავლა-განათლების გაუმჯობეს. მზრუნველთა სახლი"

13320 405061597

ძიუდოს სპორტული კლუბი ვარსკვლავი 2024

13321 205000942

"სოციალური კულტურა"

13322 211333742

საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირები

13323 430028203

ტაბაკინის წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერი

13324 412739130

საქველმოქმედო ფონდი ქუთაისი

13325 445526556

საქართველოს აბა ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

13326 205035139

ექსპერტთა ასოციაცია ფუდაგრონეტი

13327 440389027

სამოქალაქო ინიციატივა - Civic Initiative

13328 437058559

ქალები-რეგიონის განვითარებისათვის

13329 404965052

IDP Youth in Action

13330 216409795

ქვემო ქართლის ფარიკაობის ფედერაცია

13331 200053477

სასწავლო ტექნოლოგიების რესურს ცენტრი

13332 224088920

ქართულ - გერმანული საზოგადოება "ედელვაისი"

13333 200081240

ინვალიდ და ობოლ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი "ორნალე"

13334 224092407

საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია ახალციხის ოფისი

13335 204431061

საქმიანი კონსორციუმი კავშირი

13336 206168680

თემიდა

13337 218037675

სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის შიდა ქართლის საერთაშორისო საქველმოქმედო ასოციაცია
მადლი

13338 412706683

არტ-ლიგა

13339 401981762

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ფეხბურთის ფედერაცია

13340 421269629

წყალტუბოს მხარდამჭერთა დარბაზი

13341 208215974

სოციალური კულტურის ცენტრი ადამიანი და სამყარო

13342 400006747

აფხაზეთში დაბრუნების მსურველთა ფონდი

13343 402093649

გიორგი სააკაძის ფენომენის კვლევის ცენტრი

13344 205283673

რეგიონალური მედიის განვითარება

13345 405539822

წარმატებული ქართული ბიზნესის ასოციაცია

13346 406207634

მარტოხელა დედათა და ბავშვთა დაცვის ასოციაცია ნუ მიატოვებ

13347 400118662

აფხაზეთის ამპუტანტთა ფეხბურთის ფედერაცია

13348 416324463

გადასახადებისა და ფინანსების ცენტრი

13349 204556159

ინტერნეტ ჯგუფი რე:აქცია

13350 205249685

ბიოსი

13351 405114549

ბიზნესისა და კულტურის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი მერიდიანი

13352 405092288

ძლიერი ქალი-ძლიერი სახელმწიფო

13353 205255114

პრეფერანსის ფედერაცია

13354 206286179

საერთაშორისო მოგზაურთა კლუბი

13355 241562028

საფეხბურთო კლუბი ,,ყვარელი"

13356 204447848

მაგული გოგიტიძე-აბაშიძის სახელობის ქალთა მოძრაობა "საქართველოს აღორძინება"

13357 435428486

სამეგრელოს საბრძოლო ხელოვნებათა და ტაეკვანდოს ფედერაცია

13358 405284614

საქართველოს მონტისორის ფონდი

13359 430806247

სანდოკარი

13360 402147468

სამართლიანი არჩევნებისთვის

13361 406029140

არტ-თაობა

13362 406316071

საქართველოს აგრობიზნეს საბჭო

13363 220343457

ზუგდიდის მწიგნობართა ასოციაცია

13364 400223815

ქართველი დელეგატები მსოფლიოსთვის

13365 220410026

ძალადობის მსხვერპლთა და სოციალურად დაუცველ ქალთა საინიციატივო ჯგუფი

13366 405128213

საქართველოს საკრეისერო აფროსანთა ასოციაცია

13367 249269811

საქ. ინვალიდთა ვეტერანთა და დევნილთა კავშირი

13368 421267701

ჩოგოვაძეთა საგვარეულო კავშირი

13369 406152979

იბერია რმკ

13370 429323500

საქართველოს, ჟინვალის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13371 400106666

კონსულტაციისა და სამართლებრივი ანალიზის ცენტრი

13372 205007801

"საავტომობილო ტრანსპორტი"

13373 247865369

მახალაკიძეების ბაგა ბაღი

13374 205295349

სამეცნიერო-პრაქტიკული-საკონსულტაციო "ასოციაცია პავლოვნია"

13375 202282528

ასოციაცია ჰუმანური რესურსები

13376 204559450

სიცოცხლე და ბავშვები

13377 405094892

საერთაშორისო ფონდი "განათლება პროგრესისათვის"

13378 405193776

ბაკურიანის მთის კლუბების ასოციაცია

13379 204968847

"საქართველოს უნისპარ ცენტრი"

13380 404446195

მემკვიდრეობა-მეიდანი კულტურულ საქველმოქმედო ცენტრი

13381 416326620

ნაბიჯი სიცოცხლისაკენ

13382 208207965

საზოგადოებრივი კავშირი ლილო

13383 404953859

გლობალ ლაინი

13384 224631281

ფარდაგი

13385 445425754

აჭარის რეგიონალური კალათბურთის სპორტული ფედერაცია

13386 400142314

ახალგაზრდა ექსპერტთა ასოციაცია

13387 404869674

კავკასიის მშვიდობის კომიტეტი

13388 400188612

თბილისის შერეული ორთაბრძოლების ფედერაცია - ბუდო

13389 404955704

2008 წლის ომის ვეტერანთა კავშირი

13390 401953178

საქართველოს ახალგაზრდული მოძრაობა

13391 430803311

საქართველოს მეწარმეთა კავშირი - დამზადებულია საქართველოში

13392 249266850

სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი

13393 206127387

წყლის მოთხილამურეთა ასოციაცია

13394 438110170

საუნჯეთა დაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო ორგანიზაცია

13395 422431513

საფეხბურთო კლუბი ზანა

13396 435894445

ფსიქოლოგიის სახლი

13397 205112073

სტუდია მონიტორი

13398 200104617

ბავშვების და ახალგაზრდების უფლებათა დაცვის ასოციაცია - თამარიონი

13399 400117734

ანასტასია

13400 405185829

ქ.თბილისის საბურთალოს რაიონის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაცია

13401 204436039

დედა ოჯახი საზოგადოება. მრავალშვილიან ოჯახთა კავშირი

13402 223353939

კავშირი ,,სამედიცინო დიაგნოსტიკური ცენტრი"

13403 204575147

მხატვრის კლუბი

13404 404852432

ყველაიძეების საგვარეულო კავშირი

13405 446984540

ახალგაზრდა ხელოვანთა გაერთიანება

13406 405049709

საჭადრაკო კლუბი თბილისი

13407 445508736

აჭარელ ქალთა ერთობა

13408 401996382

საქართველოს ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგიის ასოციაცია

13409 438729609

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ასოციაცია გვირილა

13410 204560304

ეკონომიკის ენერგეტიკული უზრუნველყოფა

13411 400248576

ასოციაცია მეცნიერებისათვის

13412 400162266

საქართველოს პენსიონერთა ერთიანი ლიგა

13413 406326042

ერთი თეთრი

13414 402044578

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის ასოციაცია

13415 245419569

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მემამულეთა-ფერმერთა და სასოფლო-სამეურნეო მწარმოებლების
კავშირი

13416 436031955

მცხეთა-მთიანეთის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაცია

13417 200016099

ასოციაცია მეცნიერება და განათლება სიცოცხლისათვის (მეგასი)

13418 220353365

ცოდნა

13419 202188248

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #7-ე საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

13420 204569500

აისი XXI

13421 204437403

საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება კრწანისი

13422 404601784

საქართველოს რესპუბლიკის "პირველ ეროვნულ გვარდიელთა კორპუსი"

13423 212881728

ახალი ქართული ინიციატივა

13424 205016579

არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრი მზიანი სახლი

13425 234178957

აზერბაიჯანელთა კავშირი დერვიში

13426 448382250

ძნელაძეთა საგვარეულო კავშირი

13427 405504725

სვლა

13428 404386758

ქართული სამზარეულო ხელოვნების შენარჩუნებისა და განვითარების ფონდი

13429 226525999

საქ. საჯარო მოსამსახურეთა საზოგად. გაერთიანების მუშაკთა კავშირი

13430 404531976

ისრაელის სახლი

13431 430037355

მანგანუმის მომპოვებელთა,ფეროშენადნობი პროდუქციის მწარმოებელთა და ტრეიდერთა ასოციაცია

13432 445616995

მასტერ ლიგის გუნდი სკ ტგ

13433 205004680

განათლების, კულტურისა და სულიერების აღორძინების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ხობი

13434 406284211

ხატვის ფედერაცია

13435 212697973

არასამთავრობო ორგანიზაცია ქუთაისის დიაბეტიანთა საზოგადოება

13436 406323802

თანამედროვე საერთაშორისო განათლების ცენტრი

13437 427716750

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების, უფლებათა დაცვისა და განათლების რეგიონული ცენტრი

13438 436254651

აღსრულების შესახებ ევროსაბჭოს არსებული რეკომენდაციების იმპლემენტაციის ხელშეწყობის ცენტრი

13439 404990809

საქართველოს ესთეტიკური მედიცინის კლინიკების ასოციაცია

13440 208154968

ფონდი განახლება /182-ე საშ.სკოლის დახმარებისა და განვითარების ფონდი/

13441 405464260

საქართველოს სიარულით ფეხბურთის ასოციაცია

13442 400335856

მეწარმე ქალთა ასოციაცია

13443 400314619

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტის, ფიტნესის და ფიზიკური განათლების რეგიონალური
ასოციაცია

13444 242731353

ეკონომისტი-99

13445 223353840

კავშირი ,,სირკვა"

13446 228539560

მევენახეთა კავშირი "სამთაწყარო"

13447 436684839

საქართველოს, ნინოწმინდას რაიონი, სოფელი დიდი ხანჩალის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

13448 416351030

მშრომელთა სოლიდარობის კავშირი

13449 404620086

ლეთითარტ

13450 402013593

კინომანია

13451 447862803

თურქეთში კურსდამთავრებულთა ასოციაცია ბათუმი

13452 205025391

ჯანმრთელი სამყარო

13453 405002991

საქართველოს პატენტრწმუნებულთა ეროვნული ასოციაცია

13454 203834235

"სამართლის უზენაესობა ყველა მოქალაქისათვის"კავშირი

13455 204967296

საქ.ფიტოსანიტარული კარანტინის სახელმწიფო ინსპექციის პროფკომიტეტი

13456 216404406

რუსთავის შემოქმედთა სახლი

13457 404612120

საქართველოს გამწვანების ასოციაცია

13458 404991014

საქველმოქმედო ფონდი კეთილსოფელი

13459 202200108

რეგისტრირებული კავშირი"ბილიარდის მოყვარულთა სპორტული კლუბი"

13460 230870625

ააიპ "თეთრიწყაროს რაიონის მანგლისის ზონის ბერძენთა კავშირი"

13461 400181717

გარემოსდაცვითი განათლების ცენტრი

13462 206311891

პითაგორას საზოგადოება

13463 415094310

შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარების ცენტრი

13464 202958200

"საქართველოს აგრომრეწველობის განვითარების ასოციაცია"

13465 400177107

პროფესიონალთა კლუბი და XXI საუკუნე

13466

თანადგომა

13467 433650051

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სოციალური დაცვისა და რეაბილიტაციის ასოციაცია საბა

13468 400094278

მსჯავრდებულთა იურიდიული დახმარების ჯანდაცვისა და შემდგომი რესოციალიზაციის ცენტრი

13469 445601108

ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

13470 222722276

მანქანა-ტრაქტორთა პარკი

13471 200083925

სავაჭრო-კულტურული ცენტრი "უკრაინა" (კავშირი)

13472 400285099

მდგომარეობებს შორის

13473 417879558

საქართველოს ინვალიდთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებათა დამცველი
ორგანიზაცია

13474 426528457

ქართული ფოლკლორის დაცვისა და განვითარებისათვის

13475 406129942

ორხევი 2014

13476 405217377

ძუძუს კიბოს რადიოლოგთა ასოციაცია

13477 405125494

სტარტფესტი

13478 202051117

საქართველოს ყრუ ვეტერან-სპორტსმენთა კავშირი

13479 205293635

კუს ტბა

13480 406126721

კაჭრეთის ძიუდო კლუბი გლადიატორი

13481 200159292

საქართველოს ნარდის ასოციაცია

13482 206341412

სასკოლო სპორტის ფედერაცია

13483 405539190

კულტურული დიპლომატიის ბერძნული ინსტიტუტი

13484 205001665

"ექიმთა და პედაგოგთა დახმარების ფონდი"

13485 205188517

ახალგაზრდების განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტო კომპასი

13486 424617329

კახეთის რეგიონული ვოშ საბჭო

13487 205191317

უროლოგთა უწყვეტი სამედიცინო განათლების ხელშემწყობი კავშირი

13488 427726295

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13489 401957566

ფშავ-ხევსურეთის მდგრადი განვითარების ცენტრი

13490 441558306

საქართველოს ყვარელის რაიონის სოფელ სანავარდოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13491 412689568

ხელოვნების ცენტრი

13492 445387055

სამარყანდის სოციალური მომსახურებისა და დახმარების ასოციაცია

13493 440395975

სოფელ ილიაწმინდის განვითარების ფონდი

13494 405380895

ფონდი მოე

13495 209467968

ქ.თბილისის მერიის გ.ცაბაძის სახ. #25 ხელოვნების სკოლა

13496 204441853

დავეხმაროთ მოხუცებსა და ბავშვებს-2002

13497 222014521

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა აჩაბეთი

13498 439861106

სენაკის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი

13499 417879095

საფარველი

13500 212803402

რუსული საზოგადოება თანამემამულენი

13501 406303977

ოქსიჯენერეიშენ

13502 400133930

საფეხბურთო კლუბი ,,იბერიელი- თბილისი''

13503 200037548

ქ. თბილისის მერიის პ. ამირანაშვილის სახ. 18-ე ხელოვნების სკოლა

13504 404612576

კვება და სურსათის მიწოდების საქველმოქმედო ფონდი

13505 205019567

"სტუდენტობა NATO-სთვის"

13506 203851411

"საბნა"საქ.ახალგაზრდა ბავშვთა ნევროლოგთა ასოციაცია

13507 404432155

რუსეთის მეგობართა კლუბი

13508 202241225

ტრანსტესტი

13509 245431830

საქართველოს მეზღვაურთა სოციალური დაცვის და ქველმოქმედების კავშირი

13510 404633223

მიშას სექტორი

13511 204420162

მედიცინის განვითარების ცენტრი

13512 206105551

"ქ.თბილისის #84 სკოლის განვითარების ფონდი"

13513 445485243

ართ ფორ ფის

13514 402034366

პროფესორთა ასოციაცია

13515 404863162

საქართველოს სატელევიზიო ქსელი

13516 205150496

"სეფსისფორუმი"

13517 445485546

რუსეთის თანამემამულეთა აჭარის საზოგადოება

13518 435892330

მესტიის მთამსვლელთა მეკლდეურთა კლუბი 'მაშველი'

13519 206141986

საქართველოს თერაპევტთა ასოციაცია

13520 433101065

სიცოცხლის დახმარება

13521 224626910

"თუშეთი 2005"

13522 405244196

ეროვნული ღირსების დარბაზი-უკეთესი საქართველოსათვის

13523 430800430

კიკ-ბოქსინგის კლუბი მაქსი

13524 442731527

დევნილები დემოკრატიისა და განვითარებისთვის

13525 243898699

ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი ქორეოგრაფიული სტუდია

13526 204984062

"სათაფლია"

13527 404987911

შპს შტაბი

13528 406113628

პროგრესული კომუნიკაციების ასოციაცია

13529 212808764

ადამიანის უფლებების დაცვის, კრიმინალისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის
კავშირი

13530 223361895

ასოციაცია ,,კოთელია"

13531 237081670

სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების კვლევისა და რეგულირების კავშირი
"ინტელექტი"

13532 200091578

ზუბის აღორძინების ფონდი '"თაკვერი"

13533 209474594

თბ. ეკონომიკისა და სამართლის კოლეჯის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

13534 205044780

კინოპროდიუსერთა ცენტრი "კინო პლუსი"

13535 433104222

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჭიაურის, თამარიანის, ჰერთისკარის,
წითელგორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13536 405425703

მეთხილე ფერმერთა კავშირი

13537 400084877

საზოგადოება პროგრესული უნივერსიტეტისთვის

13538 405248646

ჯანმრთელობის მართვის ცენტრი

13539 405388897

ხელოვნების ისტორიის საქართველოს კომიტეტი

13540 237093104

სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბირო

13541 217893073

კრივისა და კიკ-ბოქსინგის სპორტული კლუბი ქართლი

13542 429323476

საქართველოს ფასანაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13543 224075783

ახალგაზრდულ ინტერესთა სახლი -,,აისი"

13544 405401890

საქართველოს პარენტერალური და ენტერალური კვების საზოგადოება

13545 209464480

ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა კავშირი

13546 444548394

მიხეილ იოსავას სახელობის კლუბი მიხეილი

13547 242008787

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

13548 205276832

უფლებათა დაცვის ცენტრი

13549 400141501

წარმატებული მომავლისთვის

13550 446754619

აბროგაცია

13551 421271778

აჭარის კულტურის სააგენტო

13552 405003703

ლევან ჩაჩუას ფონდი

13553 400265690

საქართველოს ახალგაზრდა ინიციატორთა გაერთიანება

13554 400107219

ალექსანდრე ქართველის (ქართველიშვილი) საერთაშორისო საზოგადოება

13555 430033545

საქართველოს ზესტაფონის რაიონის შროშა-ძირულის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13556 412680941

ლეგიონერ რაგბისტთა კავშირი

13557 238753817

კულაში

13558 400001225

საერთაშორისო სილამაზის კონკურსების ფედერაცია

13559 400283475

მკლავჭიდის კლუბი რუსთავი 2020

13560 446951512

ა(ა)იპ ფერუმი

13561 222725248

კავშირი ზარზმა

13562 405415536

საქართველოს სპორტული და პრაქტიკული სროლის ფედერაცია

13563 402009063

ვან-ზომლეთის წმინდა გიორგის ტაძრის აღმშენებლობის ფონდი

13564 405070284

ეკოკლუბების ალიანსი - საქართველო

13565 205295982

ინიციატივის ცენტრი

13566 427731591

საქართველოს კახეთის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13567 422935462

მევენახეთა ასოციაცია ხვანჭკარა

13568 217891271

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია -გორი

13569 202063890

მანქანათმშენებლობის კოლეჯის პროფკომიტეტი

13570

დედასაქართველო

13571 401960534

ფერმერთა,მეწარმეთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია/კავშირი

13572 400245739

გოგოლაურთა თემის სახელობის ფონდი

13573 237976687

ქ. ონის სათემო კავშირი საჯანისკარი

13574 400327311

ნაამბობი

13575 231253817

მდინარე ალაზნის სააუზო საბჭო - საქართველო

13576 442570059

ლეჩხუმის ქალთა რეგიონალური კავშირი

13577 412751810

შემეცნებით-ინტელექტუალური კლუბი ნოვატორთა აუდიტორია

13578 405151213

აფხაზეთში ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საერთაშორისო ლიგა 'საბედიანო'

13579 406039497

ECOKOR

13580 404509082

ეს ენ ეს

13581 204438037

საერთაშორისო ფონდი-მსოფლიო ბავშვებისათვის

13582 205262507

ნიკა ცქიტიშვილის საქველმოქმედო ფონდი - მადლი

13583 202926860

ასოცია. საერთ. ახალგაზ.ქსელი ევრაზიული დიალოგი

13584 230095465

ზესტაფონის ბავშვთა მორაგბეთა კლუბი იმერეთი

13585 226554207

ახალგაზრდა აზერბაიჯანელები დემოკრატიული საქართველოსათვის

13586 231289398

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა მშობელთა კავშირი "ლამპარი"

13587 200273630

საქართველოს სპორტის ფსიქოლოგთა ასოციაცია

13588 406282400

პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის

13589 406274856

ახლო აღმოსავლეთის ქრისტიანი

13590 400029394

ნიკოლოზ ჩლაიძის დახმარების ფონდი

13591 205275959

მატანის ცხრაკარა

13592 405175475

რწმენა და კეთილი საქმე

13593 223361797

კულიკამის თემი

13594 422430417

წმინდა ნინოს სახელობის საქველმოქმედო ფონდი აბაშის იმედი

13595 223366701

წმინდა ნინოს სახელობის საღვთისმეტყველო სასწავლებელი

13596 241999263

სოციალური პრობლემების კვლევის ცენტრი სოციუმი

13597 406181527

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლების დაცვის ასოციაცია

13598 400012954

ქალები მწვანე მომავლისათვის

13599 404470103

ორბელიანი საქართველო

13600 416305279

ანჩისხატის მაცხოვრის ეკლესია

13601 205002085

"მართვის სისტემების ინსტიტუტის პროფკავშირი"

13602 405139620

ძიუდოს სპორტული კლუბი ბოკვერი2016

13603 400024585

მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური უფლებებისა და ინტერესების დაცვის ასოციაცია

13604 405025084

საქართველოს ფრისტაილის ფედერაცია

13605 202457563

საქართველოს პრესის ასოციაცია

13606 224074588

კავშირი "ალდე"

13607 203866995

"არტ საზოგადოება ჩვენ"ქართული კულტურის განვითარების ასოციაცია.

13608 206190478

საქართველოში მუსიკისა და კინოს განვითარების ახალგაზრდული კავშირი

13609 402088968

მეცნიერულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება პრომეთეოსი

13610 404982104

კულტურის განვითარების ახალგაზრდული ასოციაცია

13611 417877453

ნინო ღარიბაშვილის დახმარების ფონდი

13612 402078782

თბილისის სპორტული ცოცვის ფედერაცია

13613 218048618

შიდა ქართლის ფარმაცევტთა ასოციაცია

13614 202061320

საქართველოს ეზიდთა კავშირი

13615 400320425

თბილისის უშუს ქალთა ფედერაცია

13616 245441598

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტული ცეკვების ფედერაცია

13617 204569181

საზოგადოება ახვლედიანი

13618 431949225

საქართველოს თერჯოლის რაიონის, სოფელ კვახჭირის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13619 405069982

სტუდია ავტოგრაფი

13620 402022324

სოციალური ფონდი სხივი

13621 426114000

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის სასულიერო სწავლების ცენტრი

13622 211357342

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია

13623 240892619

კავშირი შიდა ქართლის დამსაქმებელთა ასოციაცია

13624 216402818

დემოსი

13625 206120446

როსტომ ხურცილავას საზოგადოება

13626 230870377

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "წინწყარო-2008"

13627 211386187

საბავშვო ორგანიზაცია მზიური

13628 405364430

ოდისეი დიმიტრიადის სახელობის ფონდი

13629 405539494

საქართველოს ალტერნატიული ენერგიის ასოციაცია

13630 206239168

რეგიონული კავშირი-ადგილობრივი დემოკრატი

13631 236684370

კავშირი "მ.კ.ო"

13632 406030691

ა(ა)იპ ასოციაცია ბრეივ ჰართ

13633 434066093

საქართველოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის, დაბა ლენტეხის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

13634 406241071

ხელოსნების სკოლა

13635 432548601

შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

13636 204570268

ქართული წიგნის მხარდაჭერის ფონდი მემკვიდრეობა

13637 406250435

სმარტ მედიქალ სოლუშენს

13638 200216916

ასოციაცია სტანდარტ სერვისი

13639 205278929

საზოგადოებრივ ინიციატივათა ჯგუფი

13640 205009211

მოძრაობა "მომავლის საქართველოსთვის-სათემო საზოგადოება საბურთალო"

13641

ლამპარი

13642 404585873

პატრიოტული საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოს უკვდავი პოლკი

13643 424611673

მატანი XXI

13644 402116401

ფეხბურთის გუნდი მებრძოლები

13645 405069937

საქართველოს პედიატრიული ოფთალმოლოგიისა და სტრაბიზმოლოგიის საზოგადოება

13646 215123024

ინვალიდ, მრავალშვილიან და მარტოხელა დედათა კავშირი

13647

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბილიარდის ფედერაცია

13648 406024216

ალილო

13649 400302052

ბუღალტერთა გაერთიანება

13650 402179708

ლელიანა

13651 418478882

შიდა ქართლის ოფროუდის ფედერაცია

13652 400187757

საბანაძეების საგვარეულო კავშირი

13653 419984985

სათემო ცენტრი ჰერმესი

13654 204572667

დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების საერთაშორისო ფონდი

13655 245434819

აჭარის ფეხბურთის ფედერაცია

13656 226579967

ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების დაცვის სამონიტორინგო ჯგუფი

13657 404862519

საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიურო

13658 202168698

საქ.ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების მუშაკთა თავისუფ.რპოფკავშირი

13659 404898269

ფონდი რეგიონები

13660 204536957

საბა

13661 420431633

ახალგაზრდული ცენტრი ოდიში

13662 404983292

საქართველოს ფიდერით სპორტული თევზჭერის ეროვნული ფედერაცია

13663

რეგისტრირებული კავშირი იმედი

13664 400035948

ირმა გაბინაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ახალი ნათება

13665 406363439

ქართულ-უკრაინული მეგობრობის სახლი

13666 422934409

რაჭის რეგიონალური ვეტერინარული ასოციაცია

13667 405156085

ადამიანის უფლებები დემოკრატიისა და განვითარებისათვის

13668 404862608

დადუ

13669 204563579

ასოციაცია ევროპული კვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისთვის

13670 405512976

ახალგაზრდული მოძრაობა ამრა

13671 231242580

ბავშვები XXI საუკუნეში

13672 405076135

თბილისის ჯიუ-ჯიცუს ფედერაცია

13673 206123023

მადლი

13674 402088423

სტუდენტური ინიციატივები

13675 204470456

კავშირი "მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის ასოცოაცია"

13676 204450771

საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს აპარატის პირველადი
პროფორგანიზაცია

13677

სათნოება

13678 423100227

ასპინძის სოფელ ხერთვისის ფეხბურთის კლუბი 'ხერთვისი'

13679 416326167

ცივილიზებული ინფორმაცია ყველას

13680 412757057

იდეათა სივრცე

13681 417883197

გორის სინაგოგასთან არსებული მორწმუნე ებრაელთა საზოგაოება ბეით ქნესეთი

13682 238156543

"თოხლიაური 2007"

13683 233646695

გურიის სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

13684 429323010

სათხილამურო კლუბი გუდაური

13685 225383457

,,მდინარე ქცია (ხრამის) სააუზო საბჭო

13686 238157640

"ხაშმის ფერმერთა ასოციაცია"

13687 204530819

ჟინვალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

13688 216337293

მოქალ.სოც.დაცვის კავშირი "თანადგომა"

13689 202192616

პარნასი

13690 212805339

თანადგომა დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია

13691 205290530

სიღარიბის დაძლევის ფონდი იმედის სახლი

13692 406192123

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის კულტურის, განათლებისა და სპორტის ცენტრი

13693 222936740

ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

13694 417881992

გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სოფელ ხურვალეთის საბავშვო ბაგაბაღი

13695 230869575

ივანოვკა

13696 401998193

ჯორჯია რაისიქლინგ

13697 424615893

ახმეტის ახალგაზრდობის ჩართულობისა და განვითარების ცენტრი

13698 400107139

ახალგაზრდობა საქართველოსთვის

13699 434182378

საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი ცენტრი ბუტა

13700 216400179

სამაჩაბლო-აფხაზეთში მებრძოლ ვეტერანთა ქვემო ქართლის რეგიონალური კავშირი

13701 415095701

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჩერლიდინგის რეგიონალური ფედერაცია

13702 212810868

ნუგზარ ფალიანის ფონდი

13703 445413972

Art Way

13704 404413522

ალტ გრუპი

13705 239868078

ჯიხა

13706 233113154

ქალთა რაიონული ორგანიზაცია

13707 404954545

დანტე ქავთარაძის დახმარების ფონდი

13708 232579297
13709 208185033

სიცოცხლის ძალა
სრულიად საქართველოს ინვალიდთა, ინვალიდ ახალგაზრდა და ბავშვთა სამეცნიეროინტელექტუალური მემკვიდრეობის დაცვის, შენარჩუნებისა და განვითარების საერთაშორისო კავშირი
ბალავარი

13710 400275411

სამედიცინო ცნობიერების ამაღლების ცენტრი

13711 202188408

91-ე საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

13712 425368005

კაზრეთის განვითარების ფონდი

13713 445431337

საქართველო-ბრანდენბურგის საზოგადოება

13714 401983519

ფონდი-საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის შემსწავლელი ცენტრი

13715 215115024

ასოციაცია საზოგადოებრივ მრჩეველთა კომიტეტი

13716 401967476

ფიროსმანის სახელობის საერთაშორისო შემოქმედებითი ასოციაცია

13717 239401633

განათლების მუშაკთა პროფკავშირი

13718 220416164

ინტელექტი-2009

13719 204559236

ნინო რამიშვილი

13720 202906926

ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს კომიტეტი

13721 446966882

საქართველოს ქობულეთის რაიონის სოფელ კვირიკეს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13722 404894548

ფსიქოლოგ-კონსულტანტთა ასოციაცია

13723 220014678

ევრო-კავკასიური თანამშრომლობის ასოციაცია

13724 445426183

აფხაზ ქალთა კავშირი ამრა

13725 206235723

საქართველოს უკრაინელ პედაგოგთა კავშირი "განმანათლებლები"

13726 206210615

სამართლებრივი დაცვისა და განვითარების ინსტიტუყი

13727 225384688

"ყორანთა"

13728 443863927

საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონის სოფელ ფლევის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

13729 412683868

რუბიკონი

13730 205190997

აგროეკოსისტემის განვითარების კავშირი - ეკოსანდო

13731 404989866

სამართლებრივი კვლევების (ექსპერტიზის) ცენტრი

13732 404394400

ჰუმანიტარული განვითარების ფონდი

13733 402017269

თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განვითარების ცენტრი

13734 206117138

ბავშვთა ერთობის საზოგადოება

13735 205023106

ფონდი განათლების ინსტიტუტი

13736 211336507

ეკოლოგიური ასოციაცია ადამიანი და ბიოსფერო

13737 404492697

მაჰათმა განდის ფონდი - საქართველო

13738 405049601

გეოგრაფიული ადგილწარმოშობის დასახელებების დაცვის სააგენტო

13739 401960099

არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირი (ასოციაცია) მოხვა 2012

13740 421271251

ქართული კულტურული მემკვიდრეობის განვითარებისა და პოპულარიზაციის საერთაშორისო
საქველმოქმედო ფონდი გზაჯვარედინი

13741 404451632

სრულიად საქართველოს ჩოხოსანთა საზოგადოების განვითარების ხელშემწყობი ფონდი

13742 204432612

ახალგაზრდა ექიმები საქართველოსათვის

13743 212875405

ჯონ დოს პასოსის საქართველოს ასოციაცია

13744 445397605

ქართულ-აფხაზური მეგობრობის საზოგადოება ძმობა

13745 215607485

ს/კ "ითხვიზი"

13746 400265459

ქართული კაკალი

13747 229326565

ადათი

13748 401972754

მომხმარებელთა და მეწარმეთა უფლებების დაცვის საზოგადოებრივი ასოციაცია

13749 439870141

საქველმოქმედო ფონდი ეგრისი

13750 402160497

ოჩამჩირლების ერთობა

13751 243870851

კულტურულ-საიმფორმაციო ცენტრი ART-INFO ხაშური

13752 200275996

საქართველოს ანტიკორუფციული ლიგა

13753 235892888

სვანეთის ტურისტული ასოციაცია

13754 205074248

ქართულ ინგლისური კულტურისა და ხელოვნების საერთაშორისო ასოციაცია

13755 405239371

ქართულ-აზერბაიჯანული საზოგადოებრივ-კულტურული ურთიერთობების ხელშეწყობის და
განვითარების ფონდი

13756 445593821

ერთად ვასხივოთ სიკეთე

13757 404436222

საქართველოს ინტელექტ-კლუბი "რა? სად? როდის?"

13758 206266235

ინვალიდთა, დევნილთა, ეკონომიკურად უმწეოთა და უმუშევართა კავშირი

13759 400110465

ანსამბლი ტაო

13760 426545973

სხვა თაობა

13761 205171669

მიწის საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროფესიონალთა საზოგადოება

13762 206320541

საქართველოს მშვიდობის კომიტეტი

13763 221288808

ამხანაგობა ,,ხვავი"

13764 404852824

მედიცინა და თანადგომა

13765 404445310

ClassicMusic

13766 220415744

ახალგაზრდული ინიციატივების განვითარების ცენტრი

13767 419984379

საფეხბურთო კლუბი ოდიში-2011

13768 402077854

ცხინვალის რეგიონის სპორტული ცეკვების ფედერაცია

13769 404513068

ქრიეითივ ჯორჯია

13770

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბოდიბილინგისა და ფიტნესის ფედერაცია

13771 400246881

საქართველოს ფსიქოდელიური საზოგადოება

13772 418477026

საქართველოს იურისტთა ასოციაცია ახალი იდეა

13773 205201182

საქართველოს ონკოლოგთა ასოციაცია

13774 225385614

ბოლნისის სამოქალაქო ინიციატივების თანადგომის ცენტრი

13775 404543712

ახალგაზრდული ასოციაცია მომავლისთვის

13776 406230083

მოსახლეობის მიგრაციის, სოციოლოგიური და დემოგრაფიული კვლევისა და სტატისტიკური აღწერის
ცენტრი

13777 404439381

საქართველოს სასოფლო განათლებისა და მეწარმეობის ქსელი GREEN

13778 405193623

სტუდია ბაო

13779 204992231

მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიების" სარედაქციო პირველადი
პროფკავშირული ორგა

13780 406346547

კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა

13781 237101523

საზოგადოებრივი გაერთიანება კავშირი მერცხალი

13782 206105365

მახარაძეთა საგვარეულო კავშირი

13783 406094505

იურისტები საქართველოსთვის

13784 224070127

დემოკრატ მესხთა კავშირი

13785 406199108

საქართველო ,მცხეთის რაიონის სოფ.ქსანის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13786 204955281

საქართველოს პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ასოციაცია

13787 204544653

ჰაიდარ ალიევის სახელობის ქართულ-აზერბაიჯანული მეგობრობის საზოგადოება

13788 419990816

პარტნიორები დემოკრატიის განვითარებისათვის

13789

აჭარის სოფლად სპორტის აღორძინების ასოციაცია

13790 224082221

სამცხე-ჯავახეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ფონდი "მესხეთი"

13791 205015810

საქართველოს ტაილანდური კრივისა და კიკბოქსინგის ეროვნული ფედერაცია

13792 405351453

კიპროს ნიკოლაიდესის სახელობის თბილისის ნაყოფის მედიცინის ცენტრი საქართველოში

13793 439397671

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ ცხამი,იტავაზა, დურევი, ბახიოთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

13794 202065521

საქართველოს ინტერნისტთა საზოგადოება

13795 239400411

საქართველოს გადაუდებელი დახმარების ექიმთა კოლეჯი

13796 227725799

ჟურნალისტთა ასოციაცია - საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი მეცენატი

13797 400278123

საქართველოს მდგრადი განვითარების ლაბორატორია

13798 200262269

საერთაშორისო მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების და თავისუფლებების დაცვის
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია

13799 443858041

ხაშურის განვითარების ფონდი თანადგომა

13800 405323341

ია კერზაიას სახელობის, განათლების სისტემის განვითარების და დეპოლიტიზირების ფონდი

13801 202060820

გლობალური ინფორმაციული რესურსების მონაცემთა ბაზა-თბილისი (GRID-TBILISI)

13802 445535387

ტაეკვონდოს კლუბი კალიპსო

13803 406300989

ინკლუზია და სოციალური თანასწორობა

13804 217892993

ინვალიდთა ასოციაცია მზეჭაბუკი

13805 205259414

კავკასიელ ლიტერატორ ქალთა კლუბი

13806 237976945

სათემო კავშირი ჭიორა

13807 442262757

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

13808 434176152

სპორტული კლუბი მარნეული

13809 404474056

ჯენერეიშენ ფონდი

13810 404531930

საქართველოს სპორტის სამართლისა და მენეჯმენტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

13811 445408880

ექიმთა ლიგა-2012

13812 206341939

მირზა გელოვანის სახელობის ფონდი

13813 402147351

საარჩევნო კულტურის განვითარების ცენტრი

13814 430025055

ზესტაფონის ომის შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა რაიონული კავშირი

13815 216383223

რუსთავის ახალგაზრდა მედიკოსთა ასოციაცია

13816 431946237

თერჯოლის სამოქალაქო დარბაზი

13817 233113467

ადამიანთა უფლებების დაცვის ლაგოდეხის კავშირი

13818 249260240

აფხაზეთის ხსნის ფონდი

13819 406049100

საერთაშორისო ასოციაცია სიახლენი და ინფორმაციული სერვისი

13820 429649428

სამართლებრივი დახმარებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი

13821 212709407

ქუთაისის ველოსპორტის ფედერაცია

13822 404953261

ჯორჯიან რისერჩ ენდ ედუქეიშენ გრუპ

13823 405344550

საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაცია

13824 404958186

ადიქციის კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრი

13825 205009202

"კავკასიის ბიზნესის სკოლის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია"

13826 400106014

ადამიანობა ადამიანებისთვის

13827 405443854

საერთაშორისო სამართლის კვლევითი ინსტიტუტი

13828 204911621

ქ. თბილისის მერიის მ. კოსტავას სახელობის №8 ხელოვნების სკოლა

13829 443854955

სათემო ორგანიზაცია თანაბრად

13830 205049785

არტ კავკასია - სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ვიზუალური ხელოვნებისა და არტ-ბიზნესის განვითარების
ხელშემწყობი რეგიონალური ასოციაცია

13831 405308563

ფინანსური განათლების ქსელი-საქართველოს ფინანსური განათლების ასოციაცია

13832 428883176

საქართველოს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ზემო ოროზმანი, ქვემო ოროზმანი, ვაკე,
დალარი, პანტიანი, შინდლარი - დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13833 400161052

მომავლის საქართველო XXI

13834 405284847

ნანა იოსელიანის და გიორგი გიორგაძის სახელობის საჭადრაკო სკოლა

13835 446951488

ქობულეთის წმიდა გიორგის სახელობის საბავშვო ბაღი

13836 204403957

ქალთა შემოქმედებითი საერთაშორისო კავშირი

13837 233645785

ა(ა)იპ ლანჩხუთის რაიონის საკრებულოთა ასოციაცია

13838 406074279

ფონდი წითელი ყაყაჩო

13839 402201684

დემოკრატიისა და მართლმსაჯულების ინსტიტუტი

13840 200268281

საქართველოს საერთაშორისო შოტოკან კარატე-დოს ფედერაციის კლუბი "სამგორი"

13841 224073320

კავშირი "ხვანა"

13842 204958279

"ჯორჯიან ართ ჯუნიორი"

13843 404480058

ივერიელები

13844 240895992

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება

13845 405275777

ირაო

13846 200270116

საერთაშორისო ურთიერთობების კლუბი

13847 404960039

მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

13848 448397271

რეგიონალური კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრი

13849 205038706

კულტურათა კვლევის საზოგადოებრივი ინსტიტუტი

13850 427716215

ა(ა)იპ კალო 2010

13851 433104446

პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების ალიანსი

13852 405364074

საქართველოს რეინჯერთა ასოციაცია

13853 212705839

ღია საზოგადოება-ახალი ქუთაისი

13854 400287998

მშვიდობის ინსტიტუტი პროგრესისთვის

13855 404571343

ჰორეკა ჰოტელ სტარ

13856 445431827

აჭარის კარდიოლოგთა საზოგადოება

13857 404913448

სოციალური პოლიტიკის და განვითარების ინსტიტუტი

13858 237079861

გურიის მომხმარებელთა კავშირი

13859 404892014

საზოგადოებრივი დამცველი

13860 405494601

ა(ა)იპ გზა მომავლის საქართველოსკენ

13861 205201333

უნივერსიტეტის განვითარების ფონდი

13862 445584662

ქალები ქალების სახელით

13863 405327025

ლაბორატორია ზეტი

13864 436254704

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

13865 422935293

ამბროლაურის რეგიონალური ქალთა კავშირი - იმედის ხელი

13866 404438845

თბილისი-ნანტი

13867 243916143

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ხაშურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

13868 224631441

"ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური"

13869 429324457

ძიუდოს კლუბი ბაზალეთი

13870 400109235

საქართველოს ბავშვთა ფონდი

13871 244973178

ხონის ინფორმატიკის ცენტრი

13872 218082679

ეკონომიკური თამაშების კლუბი

13873 416302129

ჰენდ ინ ჰენდ

13874 249261873

საზოგადოებრივი მოძრაობა დაბრუნება - აფხაზეთის განთავისუფლების კავშირი (მოძრაობა დაბრუნება)

13875 231249752

სოციალური ადაპტაციისა და შრომითი მოწყობის ცენტრი

13876 402103380

ექსპერტი+

13877 404967844

ცენტრი მომავლის ინიციატივები

13878 434169801

ტაეკვონდოს ქვემო ქართლის რეგიონული ფედერაცია

13879 211390573

საერთაშორისო ფონდი აიდიო

13880 205118406

საზოგადოებასტან ურთიერთობების და კომუნიკაციის სტუდენტთა ევროპული ასოციაცია-საქართველო"

13881 400008317

გიორგიწმინდა 2010

13882 205264854

ფონდი ხელოვანები ხელოვანთათვის

13883 234067443

სათემო კავშირი ხელედურა

13884 220395052

ქალთა ასოციაცია იმედი XXI-ე

13885 406364358

იურიდიული საგანმანათლებლო ცენტრი თემიდა

13886 239892434

სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება

13887 205048303

საქართველოს კონსტიტუციურ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ასოციაცია

13888 404473770

ქართული ცნობიერების ცენტრი

13889 404557975

პარტნიორობა ხელმისაწვდომი ჯანდაცვისათვის

13890 425367177

საიმედო

13891 404542161

ეკო მისია

13892 404619043

სამოქალაქო ინიციატივებისა და ინოვაციების ცენტრი

13893 434177035

ჯალილ საფაროვი კიკბოქსინგის საბრძოლო კლუბი

13894 205071848

ასოციაცია "ჰომო"

13895 436683288

ხელოვნების სკოლა

13896 402093257

ფოლიანტი

13897 405384141

მეგრული ენის ასოციაცია

13898 200081188

საწარმოო გაერთიანება "ორიონის" #174-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

13899 204420545

საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია

13900 400023176

თანადგომა ხელმოკლე და მოწყვლადი ფენებისათვის-ადვოკატი

13901 406304841

საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი დაოლი

13902 226529245

სამელიორაციო მომსახურების კავშირი "დიდი ლილო"

13903 405309401

საქართველო-ინგუშეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

13904

ცხოველთა უფლებების დაცვა

13905 445420116

აჭარის წყალბურთის რეგიონალური ფედერაცია

13906 205040686

სასწავლო თეატრალური სტუდია

13907 415105406

სივრცე განვითარებისთვის

13908 416332258

ნათელი სახლი უკეთესი მომავლისთვის

13909 212918253

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კავშირი

13910 240418730

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

13911 228537928

საზოგადოება "იფქლი"

13912 203851741

"ეროვნული ცნობიერების ანალიტიკური ცენტრი"კავშირი

13913 431172170

კახეთის რეგიონალური ფუტსალის ასოციაცია

13914 404901353

ატვ კლუბი საქართველო

13915 405451568

საქართველოს ფიტნესის ქალ მწვრთნელთა და ინსტრუქტორთა ეროვნული ფედერაცია

13916 205017854

საქართველოს ასთმოლოგთა, ალერგოლოგთა და იმუნოლოგთა ასოციაცია

13917 202231156

საერთაშორისო ფანდი დასავლური ღირებულებები საქართველოში

13918 405029473

ტურიზმი და რეალობა

13919 424615722

ძიუდოს სპორტული კლუბი საკობიანო

13920 435433292

საქართველოს სამეგრელოს რეგოინის მარტვილის მუნიციპალიტეტის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

13921 405013471

ფონდი-საყდრის შვილები

13922 200046912

148-ე საშუალო სკოლის აღორძინების ფონდი

13923 205016374

"საერთაშორისო ასოციაცია მთიები და ჯანმთელობა"

13924 204441602

ნორგე

13925 212718086

ასოციაცია ქალები რეგიონების განვითარებისათვის

13926 406222993

კავკასიური ჩეი-1 ოქროს ქამრის ფედერაცია

13927

სვანეთის შოტოკან კარატე-დოს ფედერაცია

13928 224073115

სამცხე/ჯავახეთის საზოგადოებრივი კავშირი "სვლა დემოკრატიისაკენ"

13929 233646784

სათემო კავშირი სამება

13930 202174379

თბილისის №34 საბავშვო ბაგა-ბაღი

13931 205029789

ტურიზმისა და რეკრეციული განვითარების ცენტრი

13932 429651977

აიერჯიო

13933 227748621

ბაკურციხისა და კარდენახის მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირი

13934 445547347

კავკასიის სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია

13935 405044367

კულტურის, განათლების და ტურიზმის განვითარების ფონდი ლარი

13936 245588369

ბუნების შვილები

13937 404380406

მოძრაობა სამართლიანი სასამართლოსათვის - ევროკონვენციის მე-6 მუხლი

13938 440392665

საქართველოს სიღნაღის რაიონის სოფელ ილიაწმინდას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13939 400277071

სპორტული კლუბი დიდგორი

13940 402115251

ალტ-სივრცე

13941 405124565

კულტურისა და ხელოვნების აკადემიური ცენტრი

13942 202198219

საქართველოს სატელიტურიდაცვის სისტემისუზრუნველყოფის

13943 404968861

საქართველოს ექსპორტიორთა კავშირი

13944 202416224

პრომესტია - საქართველო

13945

შუახევის კარტოფილის მწარმოებელთა კავშირი

13946 406026928

ეროვნულ-საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოს თავისუფლებისა და დეოკუპაციისათვის
(აფხაზეთის და შიდაქართლის ჩრდილოეთის, სამაჩაბლოს მხარე)-ს/

13947 404462700

საქართველოს ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემიით დაავადებულ პაციენტთა ალიანსი

13948 437978672

რაჭა-ლეჩხუმის კალათბურთის რეგიონალური ფედერაცია

13949 405319604

აღმოსავლეთ ევროპის და აზიის თმის კვლევის საზოგადოება

13950 404633232

ფონდი რეი

13951 417873741

სამოქალაქო რესურსების განვითარებისა და ინიციატივების ცენტრი (შემდგომში, სირგა)

13952 444956905

მომავლის ხედვა

13953 220383608

სასწავლო-აღმზრდელობითი და ზოგადსაგანმანათლებლო სამეცნიერო ცენტრი "ეტალონი"

13954 202055523

თბილისის №11 საბავშვო ბაგა-ბაღი

13955 405257494

სუმომანთა კლუბი

13956 205243431

პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსი

13957 404888797

მართვის აკადემია

13958 228925900

რუსულენოვანი კულტურის ცენტრი ისკრა

13959 404993147

შემოქმედებითი კავშირი საქართველოს რეჟისორთა ლიგა

13960 416323589

რუსთავის საპატიო მოქალაქეები

13961 405240181

"საქველმოქმედო ფონდი სერაფიმ"-ი

13962 405114950

სსა საკომუნიკაციო სააგანტოების ასოციაცია

13963 233644401

საჭადრაკო კლუბი მაია 1992

13964 415098833

საქართველოს, ქალაქ ფოთის პარკის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13965 412735090

მათემატიკის ფესტივალი

13966 208187870

ქველმოქმედება სამგორი-2000

13967 233645008

მინდია სურგულაძის სამეცნიერო ფონდი

13968 206343946

საქართველოს ჩერლიდინგის ეროვნული ფედერაცია

13969 447862091

საქართველოს, შუახევის რაიონის, უჩამბას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

13970 404926504

IOCC Foundation Georgia

13971 202340243

სამედიცინო პრობლემების მქონე პირების დახმარების ფონდი

13972 400313987

გაძლიერების და მდგრადი მხარდაჭერის ცენტრი ჰარმონია

13973 204873486

საქართველოს მთიანეთის ნებაყოფილობითი საქველმოქმედო ასოციაცია

13974 203862659

მხატვარ ვლადიმერ კანდელაკის ფონდი

13975 202910234

საქართველოს კარატე-დო-ს ეროვნული ფედერაცია

13976 402037862

თავისუფალი განვითარების ცენტრი

13977 205230338

ივერიონი 1

13978 233115358

აფენი

13979 448057619

ხულოს განვითარებისა და მხარდაჭერის ცენტრი

13980 428522137

დედოფლისწყაროს ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

13981 204567450

თანამედროვე ტექნოლოგიების აკადემია მედია

13982 401945721

უფლებები და უსაფრთხოება

13983 435895471

უშგულის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

13984 415084401

მომავლის ფოთი

13985 446975694

მანდარინი

13986 402131803

დემოკრატიული საარჩევნო ცენტრი

13987 406159641

გამჭვირვალობა საჯარო სკოლებში

13988 251718976

სამურზაყანო

13989 415594351

ჭიათურა-ნაბიჯი

13990 436041720

კავშირი - მთაში

13991 204524005

საქართველოს მთარგმნელებისა და თარჯიმნების ასოციაცია

13992 220400395

სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია-ს სამეგრელო-ზემო სვანთის სამხარეო
ორგანიზაცია

13993 448057183

ბიო პროდუქტების მწარმოებელი ასოციაცია ვეტერანი

13994 202171069

დასაქმების ხელშეწყობის კავშირი

13995 216371003

რუსთავის ბუღალტერ ქალთა ასოციაცია

13996 231243909

მედეა

13997 401963666

ქ. თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედი

13998 200080330

#35-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

13999 406161763

ჟურნალისტები ევროპული ინტეგრაციისთვის

14000 437068904

საქართველოს კემპოს ეროვნული ფედერაცია

14001 441561329

ქინძმარაულის დაცვის ასოციაცია

14002 215109987

ქ.ფოთში მცხოვრები რუსი ეროვნების მოქალაქეთა საზოგადოებრივი, ჰუმანიტარული, საქველმოქმედო
კავშირი რუსი

14003 204516540

სრულიად საქართველოს ებრაელთა საზოგადოებების რეგისტრირებული კავშირი

14004 402047021

საქართველოს საამფეთქებლო საქმიანობის ასოციაცია

14005 404591045

სამუზეუმო და საარქივო კვლევისა და მოდერნიზაციის ცენტრი

14006 405428988

საქველმოქმედო ფონდი კანდელი

14007 204968641

"მოძრაობა ღირსეული მომავლისათვის"

14008 405198931

საქართველოს ყინულის ჰოკეის კლუბი რუხი მგლები

14009 202264245

ასოციაცია "პრევენციული მედიცინა"

14010 404478392

არს ვივენდი

14011 400168037

ჭალიძეების საგვარეულო კავშირი

14012 405005738

Erasmus Student Network Tbilisi UNI ერასმუსის სტუდენტთა ქსელი თბილისი უნივერსალი

14013 405252783

ფონდი ჯოინ ჰართს

14014 426518351

ქესალოს საძოვრები

14015 204975465

საქ. ტერიტ. მთლიანობისათვის მებრძ. ინვალიდ.და ვეტერანთა კ. "ბედია"

14016 404459126

თბილისის სამხატვრო აკადემიის გადარჩენისა და აღორძინების ფონდი

14017 412758154

მოძრაობა სამართლიანი მედიცინა

14018 412759242

ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრი

14019 220348176

არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციული გაერთიანება დემოკრატიული კავკასია

14020 443856908

ხაშურსერვისი

14021 205280854

ინფორმაციის გამჭვირვალობა ყველასათვის

14022 205288589

მედია ინოვაციის ცენტრი

14023 417890571

თრიალეთელი

14024 404942158

საქველმოქმედო ფონდი კატასტროფა

14025 204459004

ინტელექტ+

14026 412694730

როდოპოლისი

14027 404484866

ქართული საბრძოლო ხელოვნება შავფაროსნების თბილისის ფედერაცია

14028 216397502

საქართველოს ავღანეთის ვეტერანთა, რუსთავის კავშირი

14029 212847366

წმინდა ნინოს სახელობის ქალთა პანსიონი

14030 405360185

თბილისის 123-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეთა და მშობელთა კავშირი

14031 206194250

ცოცხალი სხივი

14032 202196532

საქართველოს ახალგაზრდა მზვერავთა კავშირი "მონადირე"

14033 206338925

საქართველოს ბავშვები 2009

14034 417878862

TRIA

14035 429327178

კობაიძეების საგვარეულო ფონდი

14036 219636918

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

14037 400244650

ემიგრანტთა სახლი

14038 405462440

ორნი

14039 239406344

სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

14040 431175774

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14041 443567196

ახალგაზრდა ინიციატორთა კავშირი

14042 215135798

ზოლოტოე რუნო

14043 416292586

რუსთავის უშუს ფედერაცია

14044 205037949

პარტნიორობა ეკონომიკური ინიციატივებისათვის

14045 445505677

ინტელექტბანკი

14046 212821865

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საბიბლიოთეკო კლუბი "მინერვა"

14047 406287888

ნიკო ნიკოლაძის საზოგადოება

14048 420010516

ზუგდიდის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი

14049 212805259

საზოგადოებრივი დახმარების კავშირი

14050 212805794

ქუთაისის N4 დაწყებითი სკოლის მშობელთა კავშირი

14051 206172791

კავშირი "ღირსეული მომავლისათვის"

14052 202065442

კავკასიის ელექტრონული ბიზნესის ცენტრი ყოფ.დეკორატ.მებაღ.აღორძ.ასოც.

14053 401971096

კვლევისა და განვითარების ცენტრი

14054 224072296

"სამცხე-ჯავახეთის ინვალიდ ბავშთა კავშირი"

14055 202938893

საქართველოს-1924

14056 400306860

საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი

14057 231270362

კონტაქტური ორთაბრძოლებისა და საბრძოლო ხელოვნებათა კახეთის რეგიონალური ფედერაცია

14058 405492042

აჭარული ნაქარგობის ფონდი

14059 202457313

ჰელფინგ ჰენდ

14060 202248148

საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი "კავკასიის ქსელი"

14061 404384126

ერთად

14062 405096621

საქართველოს დიაბეტური ტერფის ასოციაცია

14063 405406234

დიჯივეი

14064 427717401

შექმენი შენი მომავალი

14065 404389176

International Foundation For Arts And Intercultural Dialogue

14066 438724604

ბოკელავაძეების საგვარეულო კავშირი

14067 400271567

მიუსაფარ ცხოველთა პროექტი საქართველოში

14068 402011844

გრიგოლ რობაქიძის საზოგადოება

14069 402205485

ჯანმრთელობა სიცოცხლისთვის

14070 238730316

სამანი

14071 238743482

სამტრედიის რ-ონის განათლების მუშაკთა პროფკავშირი

14072 224073099

კავშირი "წყრუთი"

14073 242003158

ასოციაცია ფარცხმა

14074

საზოგადოებრივი მოძრაობა კოლხეთი ერთიანი საქართველოსათვის

14075 404892835

თავისუფლების კლუბი

14076 440889585

საქართველოს შიდა ქართლი ქარელის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14077 202062043

თბილისის N166 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

14078 405045302

დოლიძეების (დოლიძნების)საგვარეულო კავშირი

14079 224072072

კავშირი ინტელექტ-1

14080 404975871

საქართველოს ართროსკოპისტთა და სპორტულ ქირურგთა ასოციაცია-სასქა

14081 404918817

ყველაშვილების საგვარეულო კავშირი

14082 445607674

ბელარუსიული დიასპორა აჭარაში

14083 231241929

ახალგაზრდა ბებიათა კავშირი

14084 205097447

სანა

14085 400180120

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ გომბორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14086 400115692

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანება

14087 436032892

ქურთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი ჰარმონია

14088 404591811

წმინდა მამა ნიკოლოზის ფონდი

14089 216313763

ქვ.ქართ.მომსმარებელთა კავშირი

14090 433104981

მარჯვე ხელები

14091 428523190

ასოციაცია არხილოს ღვინო

14092 400324350

ხელოვანთა საერთაშორისო გილდია

14093 448057209

ევროპული ახალგაზრდული თემი

14094 417873224

შიდა ქართლის მსოფლიო-კულტურის შემსწავლელი ცენტრი

14095 202058940

ბერძნული კულტურის ცენტრი

14096 200266041

ხელოვნების სკოლა აფხაზეთი N2

14097 204978435

თვითმმართველობის დამოუკიდებელ ექსპერტთა ასოციაცია

14098 426531434

სამგორის ბოშა ქალთა კავშირი რომა

14099 422735874

კიკიბოს სათემო კავშირი

14100 444548848

სრულიად საქართველოს საზოგადოება მადლი უფლისა

14101 405024245

საქართველოს სპორტის ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია

14102 204432104

სტრატეგიული საზოგადოებრივი ინიციატივების კვლევის ინსტიტუტი

14103 202361728

კავშირი "ქართული საბრძოლო ხელოვნება"

14104 405382143

კულტურა მომავლისათვის

14105 444550157

საქართველოს ქალაქ ხობის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14106 204933787

საქართველოს პურის მრეწველთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი

14107 424611682

ზემო ალვანი XXI

14108 234241479

ა.ა.ი.პ. "წმინდა პანტელეიმონის სახელობის რელიგიური საქველმოქმედო ორგანიზაცია"

14109 404906642

გრინ.პოინტი

14110 406271252

სამხრეთ აზიური ასოციაცია რეგიონული კოოპერაციისთვის (საარკ ქვეყნების სავაჭრო პალატა)

14111 406226980

საექთნო საქმიანობის ხარისხის შეფასების, მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი მომავლის ექთანი

14112 200266942

ქართული ფოლკლორისა და ხალხური ტრადიციების აღორძინების საქველმოქმედო ფონდი "ქართული
საუნჯე"

14113 202229329

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ახალგაზრდული კავშირი

14114 205281764

უნივერსიტეტების უცხო ენების მასწავლებელთა ასოციაცია

14115 436034658

ჩვენ -მომავალი თაობებისთვის

14116 430799709

საქართველოს თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ ასურეთის, ჯორჯიაშვილის, ენაგეთის, შავსაყდრის,
ბოგვის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14117 404945501

ჰირუდოლოგთა ასოციაცია

14118 405010189

საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

14119 402131867

ფიროსმანის უკვდავება

14120 200008142

ქ.თბილისის №31 საბავშვო ბაგა-ბაღი

14121 244560818

სათემო ორგანიზაცია ხამისქური

14122 404438774

მედია ტრეინინგის ცენტრი Media Training Center MTC

14123 400298735

ენ ელ გრუპი

14124 420427005

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

14125 406142231

საქართველოს სკვოშის ეროვნული ფედერაცია

14126 204433853

ცისნამი. გარემოს დაცვის ცენტრი

14127 243126283

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ეძანი"

14128 224072955

"თანადგომა-7"

14129 204434941

კრწანისი-მთაწმინდის გონივრული განვითარება

14130 442261295

სპორტული კლუბი უშბა

14131 416354135

საქართველოს რეკონსტრუქციული და ესთეტიკური გინეკოლოგიის ასოციაცია

14132 446756902

საქართველოს ქედის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14133 400183190

კოლაუზი

14134 205258594

აკესო

14135 245441632

აჭარის ფარმაცევტთა რეგისტრირებული კავშირი

14136 202064032

თბ.რეგიონის საავტომობილო ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირი

14137 204449891

სამართლიანი არჩევნები

14138 402209445

იმედის სხივი 2022

14139 424612592

სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი"

14140 445589998

სარეაბილიტაციო ცენტრი ჩვენი ბავშვები

14141 204437190

ინტეგრაცია - საერთაშორისო სასწავლო-საწარმოო კომპლექსი

14142 405230708

ასოციაცია ინვესტორთა მხარდაჭერის კომიტეტი

14143 402032536

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ასოციაცია აისი

14144 405513788

უკრაინისთვის დახმარება

14145 420010295

ფონდი ახალგაზრდების განვითარებისთვის

14146 203844607

მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირი

14147 445561847

ქ. ბათუმის ბერძენთა საზოგადოება

14148 202464010

გაუდიამუსი

14149 405514689

კუმამოტო

14150 202444275

საქართველოს მხიარული სტარტების ეროვნული ფედერაცია

14151 445595062

ზღვა მეგობრობისა

14152 445535430

საერთო-სახალხო მოძრაობა მუსლიმანი და ქრისტიანი ძმები საქართველოს ერთიანობის დასაცავად

14153 412763175

გულის უკმარისობის პაციენტთა ასოციაცია

14154 404911100

ახალი გვერდი

14155 204415098

¿დაცვის გარანტი¿

14156 406038817

ვალეჰ ჰაჯილარის საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურული გამოკვლევების ფონდი

14157 429328060

ახალგაზრდები მთიულეთის განვითარებისთვის

14158 205250574

ახალი მედიის ინსტიტუტი

14159 404475634

ემიგრანტები სამოქალაქო განვითარებისთვის

14160 412734288

ქუთგანათების სერვისი

14161 204966929

"ბავშვთა ხელოვნება და გარემო"

14162 234208185

მარნეულის რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ფონდი

14163 404887770

ლომსაძეების საგვარეულო კავშირი

14164 240391704

სიღნაღის აგრობიზნესის ცენტრი

14165 211404381

"საქართველოს საზოგადოებრივი ჯამრთელობის ასოციაცია"

14166 406252727

საქველმოქმედო ფონდი სიცოცხლის წყარო

14167 445564611

საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრი

14168 232559692

აგრონოვაცია 2008

14169 405170513

ვიზარტ ფაუნდეიშენ

14170 445428635

მამათის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის მონასტრის მშენებლობის ფონდი

14171 224077718

პროფესიონალ იურისტთა გაერთიანება

14172 202204444

სოციალურ დაუცველ ფენათა ხელშეწყობის განვითარების და რეაბილიტაციის ასოციაცია "მისია"

14173 402177283

საქართველოს მაინდფულნესის და მედიტაციის ასოციაცია

14174 415600193

წმ. გაბრიელის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

14175 412756539

სოციალური თანადგომისა და პიროვნული განვითარების ცენტრი

14176 405235142

საქართველოს სამთო სირბილის ფედერაცია

14177 212708925

ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის დასავლეთ საქართველოს განყოფილება

14178 404506815

ახალი თაობის აკადემია

14179 442260964

მადლი-2014

14180 204415873

საქართველოს ენერგეტიკის ვეტერანთა კავშირი

14181 203833888

"დამოუკიდებელ იურისტთა და ადვოკატთა"კავშირი

14182 205274068

ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი

14183 212813268

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა თავისუფალი კავშირი სტუდენტური კომუნა

14184 400144198

ქალები რეპრესიის წინააღმდეგ

14185 406296468

სამართლის და მართლმსაჯულების სკოლა

14186 243126531

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "მეგობრობა-2009"

14187 204952792

"საქ. ჟურნალისტთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი"

14188 400082673

საქართველოს საკომუნიკაციო ხელოვნების ასოციაცია (GACA)

14189 204979201

"საქართველოს პოზიტიურთა ჯგუფი"

14190 404852815

ახალი თაობა, ახალი შესაძლებლობები

14191 204494680

სამხრეთ კავკასიის დამოუკიდებელ კინემატოგრაფისტთა ასოციაცია

14192 233115278

ლაგოდეხის რაიონის მეწარმეთა და გადამხდელთა კავშირი

14193 203860045

ჟურნალი მნათობი

14194 402133179

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჭადრაკის ფედერაცია

14195 404599975

ჰუმანიტარულ საქველმოქმედო ფონდი კამანი

14196 206053535

საქართველოს პურის მრეწველთა კავშირი

14197 445450075

ბლექ სი ინტერნეიშენალ

14198 405366508

საკალათბურთო კლუბი (სკ) სოხუმი-2020

14199 445441291

საინვესტიციო პოლიტიკის,სახელმწიფოსა და ინვესტორთა ინტერესებისა და უფლებათა დაცვის
არასამთავრობო ორგანიზაცია-ინვესტ გარდ

14200 405499580

ცხოველთა თავშესაფარი ფეთიზი

14201

ქობულეთის ავღანეთის ომის ვეტერანთა დეტექტიური კავშირი დეტა

14202 203855701

ახალგაზრდა დემოკრატთა კავშირი

14203 404874720

საქართველოს ხორცისა და თევზის მეწარმეთა კავშირი

14204 431175907

კახეთის მეღვინეთა და მევენახეთა საზოგადოება

14205 402156509

საქართველოს სკოლის ლიდერთა ასოციაცია

14206 430026125

ზესტაფონის ავტომოყვარულთა კლუბი

14207 204565210

საერთაშორისო თანადგომის ორგანიზაცია

14208 204436119

სრულიად საქართველოს საპატრიარქოს ჯანმრთელობის დაცვის ფონდი

14209 434162167

ეროვნებათაშორისი ინიციატივების ცენტრი

14210 416346911

ინოვაციები განვითარებისთვის

14211 434168517

მსხც-საქართველოს საბრძოლო ხელოვნების ცენტრი

14212 404483000

რიგიშვილების საგვარეულო კავშირი რიას

14213 402042516

ფონდი ფრეგო

14214 203860624

კულტურულ ურთიერთობათა ახალგაზრდული კავშირი

14215

სამოქალაქო ინიციატივათა ცენტრი იგრიკა

14216 204523426

ილია ჭავჭავაძის კვლევის ცენტრი

14217

აჭარის სომეხთა საზოგადოებრივი საქველმოქმედო ასოციაცია (კავშირი) ვერაწნუნდი

14218 434067118

საქართველოს, მუხრანის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14219 206125343

პიროვნების განვითარების ინსტიტუტი

14220 405412646

სოციალური ფონდი

14221 430800190

საქართველოს, თეთრიწყაროს რაიონის 2-ის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14222 224618046

"მზისა"

14223 437374556

საჭიდაო კლუბი ზვანელები

14224 202258261

კავშირი იპოლიტოვ-ივანოვის სახ მე-6 სამუსიკო სკოლის განვითარებისსათვის

14225 431432988

რუსეთ-საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

14226 427741633

უფლის მადლი

14227 404406335

თანასწორობის მოძრაობა

14228 205033541

"მელპომენი"

14229 405388174

ჩოგბურთის კლუბი მუხის ფოთოლი

14230 205183424

რეგისტრირებული კავშირი "საენციკლოპედიო ცენტრი - ქრისტიანული საქართველო"

14231 200094441

კავშირი "უშიშროების დაცვის სამმართველო"

14232 400196275

ქი-სი აკადემია

14233 202456163

ფენიქსის საზოგადოება

14234 412699307

ჩვენი დრო - განათლების განვითარება

14235 431178307

სე-ნაბიჯი დამოუკიდებელი ცხოვრებისაკენ

14236 445438125

მომავლის ლიდერები

14237 209474718

კავშირი იურიდიული სამსახურის ცენტრი "თემიდა"

14238 216383474

მხატვართა კავშირი "გამა"

14239 400022453

სამშობლოსათვის წამებული წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სულიერებისა და კულტურის
ცენტრის საქველმოქმედო ფონდი

14240 204552000

ნეო გრუპ

14241 404943772

4მოტივი

14242 212707613

კავკასიელ ხალხთა მეგობრობის კავშირი დიალოგი და დემოკრატია

14243 405178043

ლაით აფი

14244 220342760

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ურთა

14245 237081019

ბედეკი

14246 204961130

"ოქროს საწმისი"

14247 404966033

საზოგადოებრივი მოძრაობა ლაზარე

14248 434157137

ხუჯაბი

14249 249257478

ქალთა ფონდი სოხუმი

14250 205267156

ვახტანგ კიკაბიძის ფონდი

14251 412735152

კოლხური ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

14252 431953898

სამოქალაქო საზოგადოება - განათლება და განვითარება

14253 436685197

საქართველოს, ნინოწმინდას რაიონი, გონდურას დემოკრატიული მართვის განვიტარების ფონდი

14254 204571258

საქართველოს რეგიონულ რადიოსადგურთა ქსელი

14255 405348333

თბილისი შელტერ სითი

14256 402032858

იმერეთის მეფეთა შთამომავალთა საზოგადოება

14257 212919877

ა(ა)იპ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების უფლებათა დაცვის ასოციაცია ჩემი უფლება

14258 406362323

ასოციაცია ახალგაზრდული ინიციატივა

14259 205283682

საქართველოს მომავლისთვის

14260 443864221

მომავლის სახლი

14261 205116382

"ალმა მატერი"

14262 404494980

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

14263 204903140

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობათა კვლევის საერთაშორისო ცენტრი

14264 200072018

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი `გორგასალი XXI საუკუნეში`

14265 401964120

მშობელთა ინტერესების დაცვის ასოციაცია

14266 405485274

ვეტერანთა სოციალური დაცვის ხელშეწყობის ფონდი გორდა

14267 416315124

კორეის თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაცია

14268 204528289

ევროპული ინტეგრაციის ფორუმი, სამოქალაქო დიალოგი და კონსალტინგი

14269 225060741

სათემო კავშირი დიმი

14270 401959396

ახალგაზრდა მუსიკოსთა ასოციაცია

14271 243895166

კავშირი-ასოციაცია წაღვლელი

14272 415589018

ასოციაცია ჭიათურელთა კავშირი

14273 204524425

ცენტრ პოინტის საქველმოქმედო ფონდი

14274 404512318

სოციალური საწარმო განსაკუთრებული ჟურნალი

14275 202428701

ენდოკრინოლოგთა კავშირი - დიაბეტი XXI

14276 404471861

მევენახეობისა და მეღვინეობის ეროვნული სამეცნიერო ცენტრი

14277 429324509

დუშეთის მუნიციპალიტეტის თემთა კავშირი

14278 242262476

საქ. პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირი

14279 405006700

ბუნების ალიანსი

14280 446968835

აჭარა-გურიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდის აგრო გაერთიანება

14281 405373411

საქართველოს სპორტინგის ფედერაცია

14282 205014919

საქართველოს ნავთობისა და გაზის მრეწველთა კავშირი

14283 404934844

თბილისის ჭადრაკის ფედერაცია

14284 404494971

საქართველოს კომპიუტერული ხელოვნების ასოციაცია

14285 405458384

ბრუკლინ-აკადემია

14286 223366621

სათესლე კარტოფილის მწარმოებელთა ასოციაცია

14287 203868895

საქართველოს შემდუღებელთა ასოციაცია

14288 236087373

მცხეთის რაიონის ფრენბურთის ფედერაცია

14289 404484205

აიატა მემბერ ქლაბ ჯორჯია

14290

ხაიში

14291 402072154

ჯეორჯია გლობალ ქონექშენს

14292 405092876

ახალი ხელოვნების პროექტი

14293 404381334

ქართული კერამიკის განვითარების ფონდი

14294 204986104

კავშირი (ასოციაცია) "მეტეხი"

14295 401984536

სამო

14296 239868363

ობოლ, მზრუნველობას მოკლებულ ღატაკ ბავშვთა და სოციალურად დაუცველ მოხუცთა დახმარების
რეგიონალური ცენტრი

14297 202235704

საქართველოს ოკუპაციურ თერაპევტთა ასოციაცია

14298 205244145

მშენებელთა დახელოვნების ასოციაცია "პროგრესი XXI"

14299 205295517

სამოქალაქო პლატფორმა 20/20

14300 406297485

გლობალ თეატრი

14301 236097978

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი

14302 204985123

უნარშეზღუდულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის კავშირი

14303 405389930

აეროქლაბ ჯორჯია

14304 237096487

გურიის მხარის ჭიდაობის ფედერაციიასთან არსებული სპორტ. კლუბი "ჩემპიონი"

14305 241568727

კულტურულ-სოციალური ინტეგრაციის რეგიონალური კავშირი კავკასიონი

14306 209441406

კავშირი `საქართველოს ახალგაზრდა ინჟინერთა ასოციაცია`

14307 405032735

საქართველოს ბიზნეს პალატა

14308 405375464

საქართველოში არსებული საზღვარგარეთელი ჩინელების ასოციაცია

14309 226574980

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

14310 406098048

იმედის სხივი 2013

14311 405200786

ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია

14312 204966046

საქართველოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ემანუელი"

14313 402188280

მარტოხელა ქალი და საზოგადოება

14314 405443845

საზოგადოებრივი ინიციატივების ასოციაცია

14315 404972749

განათლების კვლევის ინსტიტუტი

14316 406309481

კონსტიტუციონალიზმის და დიპლომატიის ინსტიტუტი

14317 400262256

ქართული ენის დაცვის ცენტრი

14318 236090092

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ფეხბურთის ფედერაცია

14319 431946905

საქართველოს დედულ-მამულის მეპატრონე დეკანოზ თეოდორე ამბროლაძის ფონდი

14320 422432406

დასავლეთ საქართველოს მეფუტკრეთა ალიანსი

14321 438113140

სპორტული კლუბი საგარეჯო 2

14322 200053048

ცვლილებები ახალი შესაძლებლობისთვის

14323 240392838

მედიატორი

14324 228539196

მშრომელთა უფლებების დაცვის კავშირი

14325 224072161

"სათნოება"

14326 205236092

ახალგაზრდების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია

14327 416352538

რუსთავის ამერიკული ფეხბურთის ასოციაცია

14328 212920464

მხიარულთა და საზრიანთა სპორტული ლიგა

14329 220019959

საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამეგრელოს
რეგიონალური კავშირი

14330 405198815

საქართველოს ყინულის ჰოკეის კლუბი მზიური

14331 439860456

სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

14332 419617775

მიშკა

14333 202211891

სოც. დაუცველ და მატ. ნაკლებად უზრუნველყოფილ ბავშთა და მოზარდთა განვ. და დახ. კავშირი
"სათნოება"

14334 405160249

ზურაბ შარიას წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

14335 245526159

უტყუარ მეგობარი

14336 400333475

თბილისის უშუს ქალთა კლუბი

14337 431948618

იმერეთის ახალგაზრდული ასოციაცია

14338 404870387

რეგიონალური განვითარების ფონდი სვანეთი

14339 205074417

ტაო-XXI

14340 429323573

საქართველოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის დევნილთა ჩასახლება ბაზალეთი დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

14341 227722079

საქ. მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირის გურჯაანის რაიონული ორგანიზაცია

14342 200274078

ახალგაზრდული ფორუმი

14343 202165245

საქართველოს კლინიკურ ტოქსიკოლოგთა ასოციაცია

14344 245567505

საქართველო-რუსეთის მეგობრობის საზოგადოება

14345 406318275

საქართველოს ქორეოგრაფთა აკადემია

14346 405448494

ქალები ცვლილებებისთვის

14347 204978694

დემოკრატიის რესურსების განვითარების ცენტრი

14348 435431695

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

14349 422725313

მუსლიმთა სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი

14350 400279881

მეტს

14351 445458282

თანადგომა 2015

14352 416291239

ფონდი ღირსი მამის მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ტაძრის მშენებლობა

14353 400258252

სივიკსიგნალ

14354 404542731

თბილისის ღვინის მუზეუმი

14355 238775857

საქართველოს საპატრიარქო წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას სახელობის სამტრედიის
მართლმადიდებლური სკოლა

14356 405036036

ახალგაზრდობა უკეთესი საქართველოსთვის

14357 405129089

ინოვაციები ინკლუზიური საზოგადოებისთვის

14358 412687007

პეტატო

14359 412682351

ეკოინიციატივა

14360 202348192

საერთაშორისო ფესტივალი ჩვენებურები

14361 218046013

შევარდენი

14362 404575615

შეცვალე საქართველო

14363 404383984

სულხან-საბას საგანმანათლებლო საზოგადოება

14364 445431211

დოზა 13

14365 205223168

საქართველოს საცხენოსნო სპორტის ეროვნული ფედერაცია

14366 203868500

ბავშვთა კვების სოციალური ცენტრი

14367 220350867

რეგისტრირებული კავშირი ოქროს ხუთეული

14368 402008634

საქართველოს ეროვნული ბოდიბილდინგის, ფიტნესის და ბოდიფიტნესის ფედერაცია

14369 205250565

ქალთა კოალიცია

14370 435895186

ლატლიიშდ

14371 205021340

საქართველოს ბიზანტინოლოგთა ეროვნული კავშირი

14372 202188578

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #68-ე ბაგა-ბაღის აღორძინების ფონდი

14373 402198091

ჩერითი დეველოფმენთ ფანდი

14374 212709675

საზოგადოებრივი კავშირი პასუხისმგებლობა

14375 412728838

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა დახმარების საზოგადოება ჩვენი სახლი 2017

14376 245436611

ასოციაცია მაშველი

14377 430028882

გია გაჩეჩილაძის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

14378 406097021

ბავშვთა სკოლების ასოციაცია

14379 204442282

საქველმოქმედო კავშირი მადლი

14380 405334124

ხალხის ძალა საერთაშორისო კეთილდღეობის ასოციაცია იუ

14381 404386286

საქართველოს ომის ვეტერანთა სამოქალაქო კავშირი ''საქართველოს ლეგიონი''

14382 204952417

კულტურის ძეგლთა დაცვის ფონდი "იკვი"

14383 224092559

სამცხე-ჯავახეთის მხარის მეფუტკრეთა სახლი

14384 204506221

რეგისტრირებული კავშირი საქართველოს ბავშვები

14385 404885282

ForeignPress-ახალი მედია

14386 205248472

ძეგლთა კვლევისა და კონსერვაციის ცენტრი

14387 404378106

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სამეცნიერო ორგანიზაციათა პროფ.
კავშირი

14388 439397662

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ ბაჯითი, ქვემო ხევის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

14389 404404612

მომავალი თაობის, არაწრფივი, მენტალურ-ეთიკური, კონგენიალური განვითარების ახალი
უნივერსალური სისტემა

14390 429320308

ფშაური სახლი

14391 224072232

"ყულალისი"

14392 404409092

კავკასიის კვლევის ფონდი

14393 401950199

საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაცია

14394 205193048

მშენებლობის ექსპერტთა საქართველოს ასოციაცია (მესა)

14395 437075692

მთისპირი-მომავლის სოფელი

14396 425366748

რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ორგანიზაცია

14397 405415000

რცხმელურის ღვთისმშობლის ტაძარი

14398 220415414

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ზუგდიდდასუფთავების ცენტრი

14399 404429579

გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფი-კავკასია

14400 439392319

ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის განვითარების ფონდი

14401 446954582

კიოკუშინკან კარატე-დოს აჭარის ფედერაცია

14402 406174090

სამოქალაქო სოლიდარობის ცენტრი ისანი

14403 419620048

საქართველოს ტყიბულის რაიონის სოჩხეთის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14404 202908489

ახალგაზრდა დიპლომატთა საერთაშორისო ასოციაცია

14405 212823211

ბიზნეს და ტექნიკურ კონსულტანტთა ასოციაცია იმერკონსალტინგი

14406 200051255

საგადასახადო სამსახურის მუშაკთა სამართლებრივი და სოციალური დაცვის კავშირი

14407 405058048

სროლის სახეობათა კლუბი 'ფორტუნა'

14408 200011511

განათლების ეროვნული კავშირი (პედაგოგთა ღირსების დაცვის ასოციაცია)

14409 402037764

ჰოკეის და კერლინგის კლუბი თბილისი

14410 404407815

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტი

14411 404483723

ანტიკორუფციული სტრატეგია

14412 400256236

საქართველოს ზეთისხილის მწარმოებელთა ასოციაცია

14413 404533821

თეატრი ათონელზე

14414 204965207

ბუნების ქომაგთა საზოგადოება "ერა" "ERA"

14415 234243477

ააიპ "ალიანსი თანასწორობისათვის"

14416 202463119

თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი

14417 400256771

სდკლ5/ორფანული ეპილეფსიების ასოციაცია-საქართველო

14418 204956636

რეგიონალური საქველმოქმედო ქრისტ ფონდის საქ. ფილიალი (რსქფ)

14419 404987546

მერწყურის ეპოქის საზოგადოების აღორძინების ფონდი საღმრთო სავანე

14420 202179640

საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების ცენტრი

14421 242002499

ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ქვენობნის სათემო კავშირი ოცხანა

14422 405213479

ეკონომიკისა და სამედიცინო მეცნიერებების ბრიტანული აკადემია

14423 431169923

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

14424 405275321

ქ. თბილისის N44 საბავშვო ბაგა-ბაღი

14425 405510950

ივერ-კლასიკ

14426 205030296

მცენარეთა დაცვის სამსახურის პროფკავშირული ორგანიზაცია

14427 205124275

"კავკასია 2006"

14428 404953715

The International Spark Program

14429 240893182

კავშირი (ასოციაცია) ფუჯი

14430 404390583

ფონდი იოანე

14431 224080731

კავშირი- ,,სამი სოფლის თემი"

14432 404935362

საქართველოს დარტსის ფედერაცია

14433 400298959

ამბროლაური "მუხლი"

14434 445422070

საქველმოქმედო ფონდი მადლმოსილი

14435 212851190

განათლება დემოკრატიისათვის

14436 404503113

თბილისის ფაბიანური საზოგადოება

14437 405304601

ინოვაციური განვითარების ცენტრი

14438 444547901

საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის გულშემატკივართა და ქომაგთა კლუბი

14439 404957221

განვითარების ეროვნული ცენტრი National Center for Development

14440 422990339

ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

14441 422737523

ძიუდოს კლუბი - სამცხე

14442 405098228

სიღარიბის დაძლევა და გადაუდებელი დახმარება დავით კინწურაშვილის საქველმოქმედო ფონდი
მომავლის გზა

14443 445413525

ბათუმის კორპუსი

14444 404405960

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი

14445 405389020

შემეცნებითი-საგანმანათლებლო ცენტრი ახალგაზრდები მშვიდობისათვის

14446 420009396

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა გაძლიერების ცენტრი

14447 249254140

აფხაზეთის ინვალიდთა და სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარების ასოციაცია სამურზაყანო

14448 406130217

გზა ევროპისაკენ-ჩვენი არჩევანი

14449 404943317

ვისოლ ჯგუფის საქველმოქმედო ფონდი

14450 202242073

საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი

14451 202052615

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ინსტიტუტი

14452 412682271

ახალი ინიციატივა - საქართველო

14453 202238667

მომავლის ხედვა და განვითარება

14454 222941510

სათემო კავშირი სადმელის იმედი

14455 200072438

საქველმოქმედო ასოციაცია `მადლი`

14456 200264560

ასოციაცია ქალთა უფლებებისათვის

14457 200215329

სოციალურად დაუცველთა (ინვალიდთა, დროებით უმუშევართა და ღარიბთა) საერთაშორისო კავშირი

14458 400019029

ველოსპორტის სპორტული კლუბი კოპალა

14459 405140315

თანამედროვე მართვისა და პოლიტიკის სკოლა

14460 404864955

საქართველოს რაინდთა მხედრული საძმო "ტაძრელები"

14461 242002970

სათემო კავშირი - გუბაზოული

14462 205168637

სამართლის უზენაესობის საზოგადოებრივი ტრიბუნალი

14463 400079543

საზოგადოებრივ პოლიტიკური გაზეთი სიმართლე

14464 415598053

კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობისა და დახმერების ფონდი

14465 206140264

არასამთავრობო საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია "კავკასია"

14466 206343642

ასოციაცია აგაპე

14467 405272155

საქართველოს სამაცივრე მეურნეობებისა და ლოჯისტიკის ასოციაცია

14468 404484278

უძრავი ქონების რეალტორთა ასოციაცია

14469 419995125

ვესტერნ დრაივერს

14470 437061082

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ფედერაცია

14471 405021827

საბურთალოს პარკი - ასათიანის 10

14472 400171210

პროფესიონალ ბუღალტერთა კლუბი

14473 415104719

ძალისმიერი სამჭიდის კლუბი ფაზისი-2011

14474 212916512

თამუნას ბაღი

14475 404943380

ფონდი დიდგორი 2012

14476 421267391

თემის განვითარების ცენტრი პროგრესი

14477 431170216

ნადიკვარი- მეგობრობა განვითარებისათვის

14478 405092974

დათო ევგენიძის ფონდი თბილი-სი

14479 202443686

საზოგადოება ხარისხიანი მკურნალობისათვის

14480 205043754

მეცნიერები-განვითარებისათვის

14481 245558383

საზოგადოება ბათუმელი

14482 202262559

ვსმარონი

14483 405177106

საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგთა ასოციაცია

14484 417880387

გორის საფეხბურთო სკოლა დინამო

14485 406097557

მ.გელენიძის პლაზმური ტექნოლოგიების სამეცნიერო ცენტრი პლაზმა ტექნოლოჯი ცენტერ

14486 243918098

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

14487 405482142

ხელოვნებისა და მეცნიერების საერთაშორისო კავშირი ლარგვისი-2021

14488 423351018

ახალგაზრდა ინიციატორების ცენტრი

14489 422430587

საზოგადოებრივი-სახალხო მოძრაობა აბაშელი

14490 406233240

ფონდი მედიაცია და საზოგადოებრივი განათლება

14491 418472478

გორის განათლებისა და განვითარების ცენტრი

14492 204957485

საქ. მატერიალური სულიერი კულტ. ფასეულ.თა გადარჩენის ფონდი "ჯვარი"

14493

ბარათაული

14494 404591679

საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ვეტერანთა ასოციაცია

14495 249266734

თოდუათა საგვარეულო კავშირი

14496 202296318

საზოგადოება და კულტურული მემკვიდრეობა

14497 404391350

ქართული ფოლკლორისა და ტურიზმის განვითარების კავშირი ,,კოლხიდა"

14498 417878782

ლუკა ასლანიძის დახმარების ფონდი

14499 231261032

ასოციაცია "ქართული ხელოვნების სახლი "ფიროსმანი"

14500 406105753

ჯეიდიემ კლაბ ჯორჯია

14501 440893419

ცხოვრების მეტამორფოზა

14502 240392963

წმინდა ნინოს საზოგადოება

14503 205277145

კავკასიის მედიკო-სოციალური კავშირი

14504 202183528

საქართველოს ექსპერიმენტალური მედიცინის ასოციაცია

14505 220415236

აფხაზეთიდან დევნილთა გაერთიანება ,,აერო"

14506 405032548

თი სტუდია

14507 405092313

თაობები მშვიდობისათვის - საქართველო

14508 416328995

რუსთავის რაგბის სამოყვარულო გუნდი

14509 406254690

თავისუფლების ქარტია

14510 400126261

სოციალ ენტერპრაის ოფ ჯორჯია

14511 217892074

სრ. საქ. დ.აღმაშენებლის საქველმოქმედო საზოგადოების კავშირის შ/ქართლის ორგანიზაცია

14512 206140415

საქართველოსა და კანადაში მცხოვრები დუხობორთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "ერთობა"

14513 404437613

პოლიტიკურ პატიმართა რეაბილიტაციისა და მათი ოჯახების თანადგომის ფონდი

14514 245624953

ინკლუზიური და ინტეგრირებული განათლება-თანადგომა

14515 412743483

მეცნიერთა ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის

14516 445423417

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კარატეს კლუბი სამურაი

14517 405107753

სკანდინავიასთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ცენტრი

14518 222941654

სათემო კავშირი "ჭრებალო"

14519 220347774

დასავლეთ საქართველოს ჟურნალისტთა ასოციაცია დამოუკიდებელი ქართული მედიის ჯგუფი

14520 400162578

სტუდენტები უკეთესი განათლებისთვის

14521 204470679

კავშირი "თბილისის საჭადრაკო ფედერაცია"

14522 431949190

საქართველოს თერჯოლის რაიონის, სოფელ ზედა სიმონეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

14523 405217484

სტემის გამავრცელებელი საზოგადოება

14524 223366587

ახალქალაქის წმინდა ზოსიმე კუმურდოელის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი

14525 404967194

ქიმერიძეების საგვარეულო კავშირი

14526 404944860

თეატრალური განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

14527 404623617

საქართველოს ტელერადიოლოგიისა და ტელემედიცინის ასოციაცია

14528 206340814

ენერგიის ალტერნატიული წყაროების და ინოვაციურ კვლევათა ცენტრი - ლაბორატორია

14529 205143389

სამეცნიერო-კვლევიტი ფონდი "ადამიანი"

14530 420002482

საქართველოს,სამეგრელოს, ზუგდიდი-ჯიხაშკარი, ჭაქვინჯის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

14531 205010012

"პროექტი გ.დ.ა.კ-ი საქართველო"

14532 405392784

საქართველოს საწყლოსნო-სამაშველო ფედერაცია

14533 404622869

ფონდი ოქროს ვოიაჟი

14534 406178434

ქალთა მზერა

14535 405196309

დადიანების სასახლეების ფონდი

14536 400310105

შპს ვაკის საცოცი კლუბი

14537 206346872

საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა შორის ქართული ენის გამავრცელებელი საზოგადოება

14538 419987170

საქართველოს კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

14539 406059580

ყურუათა საგვარეულო კავშირი

14540 404530110

მსოფლიოს კრავ მაგის ფედერაცია

14541 448408919

აჭარის ძალისმიერი სპორტის ფედერაცია

14542 405055675

მანგანუმის მომპოვებელთა და ფეროშენადნობთა მწარმოებლების ასოციაცია

14543 412717494

საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახური

14544 401985045

რეგიონალური განვითარებისა და აქტივობის ცენტრი

14545 204445387

კომპიუტერული ტექნოლოგიები GCT

14546 404623911

ჰერსთორი და მირაბალდები

14547 404384527

ექიმ-მორფოლოგთა ასოციაცია

14548 226163594

ბორჯომის მეფუტკრეთა ასოციაცია

14549 406093597

ასოციაცია სომხური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი საქართველოში

14550 418478926

ფონდი ახალგაზრდული არტ - ფესტივალი

14551 405005195

ემპათია ანუ თანაცხოვრება' 'empathy or cohabitation

14552 406313056

ახალი ძალა საქართველოსთვის

14553 216454520

ახალგაზდული ქსელი - ქალები მსოფლიოს კეთილდღეობისათვის "WWW"

14554 425360094

საქართველოს ეკოლოგიური ბილიკის ასოციაცია

14555 405134821

პორშე კლუბი საქართველო

14556 405127232

ორიჯინ - საქართველო

14557 404561835

სულიერების, კულტურისა და მეცნიერების აღორძინებისა და განვითარების სრულიად საქართველოს
კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესი და უნეტარესი ილია II-ის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

14558 406249019

პროპაგანდა ვოჩდოგ.ჯი-საინფორმაციო ომისგან თავდაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია

14559 406111602

საქართველო-ინდოეთის კულტურულ და მეცნიერულ ურთიერთობათა პალატა

14560 406323312

ასოციაცია ტყის პროდუქტი

14561 204939950

სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი

14562 402169167

პარტნიორები ტურიზმისთვის

14563 255506134

ფონდი "ქურთა"

14564 431945112

თანადგომა-თერჯოლა

14565 405352121

ასოციაცია დროა

14566 400130238

ევროლუქი

14567 204378093

საქართველოს კინოლოგიური ფედერაცია

14568 425055183

საქველმოქმედო ფონდი ობჩა

14569 406069837

ბერაძეების საგვარეულო კავშირი

14570 204448482

ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგეტიკისა და ახალი ტექნოლოგიების ასოციაცია "ეკოენ"-ი

14571 245563750

აჭარის ვინ-ჩუნ კუნგ-ფუს ფედერაცია

14572 434180325

ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია

14573 405217055

თეატრის საერთაშორისო ინსტიტუტის საქართველოს ეროვნული ცენტრი

14574 204566898

საერთაშორისო კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი შავნაბადა

14575 204488287

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ბავშვი და ოჯახი

14576 202904054

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი

14577 404510383

ზრუნვა პროგრესისთვის

14578 404851727

ახალი ტექნოლოგიები, ენერგია და გარემო

14579 440396778

წნორის სათნოების სახლი სავანე

14580 406273731

ერთიანი სამყარო

14581 205230365

შავი ზღვის აუზის პრობლემების და წყალბადის ენერგეტიკის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

14582 205019576

"საქართველოს კომუნიკაციების კავშივი"

14583 404441458

საქართველოს კულტურის პალატა

14584

უძველესი ტრადიციებისა და საბრძოლო ხელოვნების შემსწავლელი კლუბი სიბა

14585 441993899

ჩოხატაურის სასოფლო დარბაზი

14586 431166329

ნანო-ინჟინერინგის, მშენებლობისა და გარემოს დაცვის სამეცნიერო ცენტრი

14587 443869360

განვითარებისა და ჩართულობის ცენტრი

14588 205016356

მდგრადი განვითარების, რესურსების და ტექნოლოგიების კავკასიური ინსტიტუტი

14589 204517077

კავკასიის ფრანგული სკოლა

14590 406240857

შავი და ფერადი ლითონის ბიზნეს ასოციაცია

14591 418475965

სოციალური ცვლილებებისა და ინკლუზიის ცენტრი

14592 426518565

ნაზარლო 2011

14593 405306636

საქართველოს აზერბაიჯანელთა ინტეგრაციის ცენტრი

14594 405024600

საქართველოს ახალგაზრდა ლიბერალები Young Liberals of Georgia

14595 204569421

თემი და გარემო

14596 405040110

ისტორიის მასწავლებელთა თბილისის კავშირი

14597 441557888

ძიუდოს სპორტული კლუბი შილდა

14598 202218395

მიწისძვრით დაზარალებულთა კავშირი თანადგომა 2003

14599 402050463

საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაცია

14600 402011087

საქართველო - ბელორუსის სავაჭრო და ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტო

14601 238772422

საქართველოს კიოკუშინკაი კარატეს კლუბების კავშირის ეროვნული ფედერაცია

14602 205037912

კოლხეთი

14603 433646003

საზოგადოება ქალთა ერთობა-ძლიერი თემი

14604 402187129

პროექტი 64

14605 404973739

თავისუფალი დებატების ლიგა

14606 202248772

საქართველოს ძალოვანი ვეტერანების დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი იმედი

14607 400084500

სტუ სტუდენტური კოალიცია

14608 431440292

თელავის კიკბოქსინგის კლუბი ჯორჯია

14609 202269491

ქართული პროფესიული მუსიკის გამავრცელებელი საზოგადოება

14610 440888112

აგრო ავლევი

14611 404891186

აგრარული განათლებისა და მეცნიერების ფონდი

14612 445388429

აჭარის ა.რ. მოყვარულთა კრივის ფედერაცია

14613 243892551

მურად ჩიტიაშვილის სახელობის სპორტული კლუბი

14614 202055177

არასამთავრებო საქველმოქმედო საზოგადოება "ხაშური"

14615 404436286

რეგიონული თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების კვლევის ინსტიტუტი

14616 200110600

მწვანე გზა

14617 205001086

ფონდი ცისკარი

14618 231238130

კავშირი ანე ფრანკი

14619 200070626

`საქართველოს გამოჩენილ სპორტსმენთა საზოგადოება-რაფაელი`

14620 404435526

საქართველოს ატლანტიკური ხელშეკრულების ახალგაზრდული ასოციაცია

14621 204502635

ჟურნალისტთა კავშირი - ქართულ-უკრაინული პრესის და წიგნის სახლი

14622 404472094

საქართველოს ახალი დემოკრატები

14623 402063002

რიონი ჩერითი

14624 249267323

ფონდი "მომავალი თაობა"

14625 445421473

უნარშეზღუდულ ბავშვთა საქველმოქმედო ფონდი ღვთისშვილები

14626 405009011

საქართველოს გამომგონებელთა და რაციონალიზატორთა საზოგადოება

14627 224074962

კავშირი "ობოლ და მიუსაფარ ბავშვთა სახლი"

14628 220390039

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისა და რეაბილიტაციის საქველმოქმედო ცენტრი
საქართველო

14629 416309658

ახალგაზრდობის ჩართულობის განვითარებისა და განათლების ასოციაცია

14630 249269081

ასოციაცია "ომის ბავშვები"

14631 406131314

ჯანმრთ-ერი

14632 404582251

საქანიმა

14633 204955717

საქართველოს დიზაინერთა შემოქმედებითი კავშირი

14634 402081983

წყლის მრეწველთა ექსპორტიორ-იმპორტიორთა და ბიზნესოპერატორთა ასოციაცია

14635 412724011

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი

14636 400010698

იმედი ყველასათვის

14637 205006170

"ენერგოეფექტურობისა და სუფთა წარმოების ცენტრი"

14638 402048280

თავისუფალი განათლების აკადემია

14639 202059477

საქართველოს სპორტცეკვების ეროვნული ფედერაცია

14640

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჰუმანიტარული სერვისი PROGRESS

14641 404471326

თანამედროვე რუსეთის ქართული ინსტიტუტი

14642 205016249

"ლიბერთი ჰოუმ"

14643 404561354

მეიჰიუ საქართველო

14644 226529806

გარდაბანი

14645 220414987

აფხაზეთის საგანმანათლებლო ჰუმანიტარულ-საქველმოქმედო ასოციაცია მზე შინა

14646 220415209

ასოციაცია გური

14647 434161783

ბორცალი ირელი საზოგადოებრივი კავშირი

14648 416329342

საქართველო ქალაქ რუსთავი 4-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14649 424253701

გზა მომავალში

14650 204422473

მთარგმნელთა და თარჯიმანთა ასოციაცია

14651 241499543

სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიის განვითარების ფონდი

14652 405172584

საქართველო, ვაკე-საბურთალოს რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14653 445560134

საქართველოს ხელჩართული ბრძოლების ასოციაცია

14654 205293038

საფინანსო-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების სასწავლო-სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

14655 200072768

კლინიკური ეფექტურობა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში

14656 421272143

გეგუთის წმინდა თამარ მეფის სახელობის ტაძრის მშენებლობა

14657 418473565

მეგობრობა და სამართლიანობა-2019

14658 434164771

სამოქალაქო განვითარების ქსელი

14659 232559683

მეღვინეობა და მევენახეობა ქართლი

14660 204472711

მზრუნველობის და განათლების ფონდი ზურაბ ჟვანიას შვილებისათვის

14661 404541411

გამომცემლობა ველური ბუნება

14662 423098533

ასპინძის ქართულ-ხალხურ საკრავთა და სიმღერის სტუდია წუნდა

14663 202356832

ქ. თბილისის მასობრივი სპორტის კავშირი "სპორტი ყველასათვის"

14664 437372772

ოზურგეთის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო ცენტრი

14665 401983261

საქართველოს ნატურალური ბოდიბილდინგის ფედერაცია

14666 202352505

ლიტერატურათმცოდნეთა და მწერალთა ასოციაცია "იმედი - 2006 წელი"

14667 205038074

"კავკასიის სარეკლამო და საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაცია"

14668 404961476

პალიატიური მზრუნველობის საქართველოს ეროვნული აკადემია_პრაქტიკული, საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო რესურს ცენტრი

14669 404859943

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების სკრინინგის, პრევენციისა და მართვის ცენტრი

14670 412701982

ნეოფილების კლუბი

14671 406166438

ემაუს საქართველო

14672 200069647

``საქართველოს ბავშვები``

14673 200097572

სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარების კავშირი

14674 233113653

საზოგადოებრივ საგანმანათლებლო ასოციაცია ჰერეთი

14675 205270302

ახლობელთა დახმარების კავშირი

14676 203834716

საერთაშორისო ფონდი კურაციო

14677 200049492

შინაგან საქმეთა სამ.ინვალ.და ვეტერან პოლიციელთა კავშირი

14678 237093587

ჭანიეთის სათემო ორგანიზაცია ორბი

14679 242573648

თემის განვითარების კავშირი რაჩხა

14680 245427827

ქართველთა და აზერბაიჯანელთა აჭარის საქველმოქმედო საზოგადოება

14681 445481871

ალდინა

14682 204434727

განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი

14683 237092472

სათემო ორგანიზაცია სინათლე

14684 406227266

საქართველოს არბალეტის და მშვილდოსნობის ფედერაცია

14685 204534995

საქართველო რუსეთის მეგობრობის ცენტრი

14686 202064933

სოციალურად დაუცველი ფენების სწავლებისა და გადამზადების კავშირი

14687 215613361

წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ჭიათურის მართლმადიდებლური სკოლა

14688 212813990

სოსო ხარაბაძის მეგობართა საზოგადოება

14689 417876882

გიხაროდენ

14690 405331555

საქველმოქმედო ფონდი მადლიერება

14691 229685481

საქართველოს მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირი

14692 202908078

საქართველოს ნეფროლოგთა ასოციაცია

14693 406045097

საზოგადოება ეროვნული დემოკრატიის საზოგადოებრივი დარბაზი

14694 442260660

მომავლისთვის

14695 301947838

მძლეოსნობის სპორტული კლუბი "ოლიმპიელი"

14696 405341143

თბილისი პიანო ფესტ

14697 204445485

სანადირო მეძაღლეობისა და ძაღლით ნადირობის მოყვარულთა საზოგადოება

14698 436040053

სათემო ორგანიზაცია ნაფეტვრები

14699 437071696

აჭარის თავისუფალი ბრძოლების ფედერაცია

14700 202064951

საქართველოს ნანბუ-დოს ასოციაცია

14701

სოფელ ქვიშხეთის წყალსადენის მომხმარებელთა კავშირი (ასოციაცია)

14702 243882973

საზოგადოების სამართლებრივი განვითარების ორგანიზაცია თემიდა

14703 228544634

"ასოციაცია მზექალის ფიქრები"

14704 209476002

პროფესიული კავშირის ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონული კომიტეტი

14705 245618407

თვითმმართველი ქალაქი -ბათუმის გაზეთი - "ბათუმური ქრონიკები"

14706 202376366

პროფესიონალთა ლიგა

14707 404527062

კულტურის და განათლების ფონდი

14708 405447351

საერთაშორისო ლიცეუმ კლუბი საქართველო

14709 406207162

მრავალსაფეხურიანი საგანმანათლებლო ცენტრი

14710 412738426

იმერეთის სუმოს რეგიონალური ფედერაცია

14711 212815890

აიკიკაი

14712 405024619

თბილისის ფუტსალის ასოციაცია

14713 412742876

იმერეთის სამბოს ორგანიზაცია

14714 404935549

სტურუა პროდაქშენ

14715 244688147

ხობის საინფორმაციო ცენტრი

14716 404990300

ქალაქ თბილისის მონადირეთა და მეთევზეთა ასოციაცია

14717 400149692

სამოქალაქო განვითარების საზოგადოება

14718 202343017

ასოციაცია "ნოსტრო ფუტურო" იტალიური ენისა და კულტურის ცენტრი

14719 203852214

ინტერნიუსი - საქართველო

14720 249270097

კოალიცია "საქართველოს ინვალიდთა'ვეტერანთა და დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციების
სამბლეა"

14721 424611851

კოშკები

14722 400066539

ახალგაზრდა რიკინგზელთა ასოციაცია

14723 405133662

მთავარანგელოზთა ეკლესიის მშენებლობის კავშირი

14724 400152874

ფონდი ჩვენი მომავალი

14725 204892090

საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ხსნის არმია-ს წარმომადგენლობა საქართველოში

14726 205275860

იბერი

14727 454410897

მოყვარულ ფეხბურთელთა კლუბი ტაბახმელა

14728 225377348

საქ.პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშ. ბოლნისის რაიკომიტეტი

14729 212892789

კავშირი "ქართულ-ოსური ურთიერთობის ცენტრი"

14730 445597863

ქალთა და გოგონათა განვითარების აკადემია

14731 400320292

საქართველოს საჰაერო ტანვარჯიშის ფედერაცია

14732 441996583

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა ამაღლების განვითარების ფონდი

14733 405508035

ფილოსოფიური კლუბი ,,ვარდი და ვაზი"

14734 218029791

საქართველოს დიდი ლიახვის ხეობის აღორძინების კავშირი ძარწემი

14735 434177614

აქტუალ მედია

14736 205230221

ქ. თბილისის N133 საბავშვო ბაგა-ბაღი

14737 400080844

სტუდია კრედო

14738 441559369

მწერალთა და ხელოვანთა შემოქმედებითი გაერთიანება

14739 400186543

სპორტკლუბი აკრობატი

14740 406062512

თანადგომა და გულმოწყალება

14741 405275241

საბას კოშკი

14742 205271800

სოციალური რეფორმების საინფორმაციო ცენტრი

14743 430026508

ცოტნე დადიანის დარბაზი

14744 442570004

ცაგერის ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი

14745 402087709

საქველმოქმედო ფონდი ერთმანეთისთვის

14746 412748692

საქართველოს კვლევებისა და ანალიზის ცენტრი

14747 405084741

სამართლებრივი განვითარების და დახმარების ცენტრი

14748 400099665

კლუბი სმარტი

14749 220352035

ნია

14750 204425979

საქართველოს მსოფლიო მიღწევათა და მოგზაურობათა ხელშემწყობი კავშირი (კლუბი გიორგი)

14751 235895000

მესტიის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო 90-ე სასპორტო სკოლა

14752 249263407

საქართველოს ინვალიდ მეომარ-ტრანსპორტელთა კავშირი "აბჯარი"

14753 416333177

თავისუფალ მოაზროვნეთა კლუბი

14754 240891932

ქარელის რაიონის მართლმადიდებლური ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

14755 437372326

ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის განვითარებისა და დაცვის ცენტრი

14756 405335221

საქართველოს სამედიცინო ტურიზმის საბჭო

14757 404577007

განათლების კონსულტირებისა და კვლევის ცენტრი

14758 200268539

საქართველოს სომეხთა სათვისტომო

14759 405092251

მარულა

14760 231288031

კახეთის რეგიონის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა (ინვალიდთა) ინტეგრაციის ცენტრი

14761 206322022

საქართველოს გო-ს ეროვნული სპორტული ფედერაცია

14762 405123405

ქართველოლოგიური სახლი

14763 404961608

საქართველოს ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი

14764 404471512

საქართველოს ნეონატოლოგთა კავშირი

14765 412687980

საქველმოქმედო ფონდი იმედის სახლი

14766 405206263

შენების მოძრაობა

14767 204988898

"ჯანსაღი თაობა XXI საუკუნე"

14768 443854143

იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა დახმარების ფონდი

14769 404419571

რუსთაველის თეატრის განვითარების ფონდი

14770 446979093

იაგორ ჯიბუტის სახელობის რეაბილიტაციისა და განვითარების ცენტრი

14771 200008080

თბილისის №79 საბავშვო ბაგა-ბაღი

14772 402200364

საქართველოს კიბერ კალათბურთის ფედერაცია

14773 425056020

კურორტ საირმეს კერძო მესაკუთრეთა ასოციაცია

14774 223365169

"ჯავახქის სკაუტური მოძრაობა"

14775 454412136

საჯარო პოლიტიკის სწავლების ცენტრი

14776 405403969

შემოქმედებითი სახელოსნო - ტჩიგ

14777 412732360

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი დავით-2017

14778 204998413

"მართალი სამართლის საზოგადოება" რეგისტრირ. კავშ.

14779 215611620

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გ.თხელიძის სახელობის N2 სამუსიკო სკოლა

14780 400031194

ბენდიანიშვილების საგვარეულო კავშირი

14781 204496027

კავკასიის უხუცესთა დარბაზის მხარდამჭერი ფონდი

14782 400278962

ომის ვეტერანთა კავშირი ბეგთარი

14783 230067959

სათემო კავშირი "ქვედა საზანო"

14784 441558324

საქართველოს ქალაქ ყვარლის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14785 204989003

"რეფორმები სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის"

14786 405221479

დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი

14787 200269066

საქართველოს ახალგაზრდა სტომატოლოგთა საზოგადოება

14788 204567842

თავისუფალი აზრის სახლი

14789 205224318

საქართველოს პროფესიულ ორთაბრძოლათა ეროვნული ლიგა - "ჯეო-ფაით"

14790 400082708

ქართული სპორტის განვითარების ფონდი

14791 245436808

ინვალიდთა ჰუმანიტარული კავშირი

14792 209472596

ქ. თბილისის №103 საბავშვო ბაგა-ბაღი

14793 437067291

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის დაბა ურეკის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14794 232001696

"ჩხარი"

14795 224072358

სომეხ ინტელიგენტთა კავშირი "ოჯახი"

14796 204979149

საერთაშორისო ფონდი "ბრილიანტი"

14797 405060552

გერმანიისა და ავსტრიის ეპარქიის განვითარების ფონდი

14798

ქალთა კავშირი ასოციაცია თამარი

14799 204980547

საქართველოს სეისმური დაცვის ასოციაცია

14800 404605708

ლიბან საქართველოს სავაჭრო პალატა

14801 400287925

მრავალფეროვნების ექო

14802 404999953

ნაციონალური მართლწერის კონკურსი ინგლისურ ენაში

14803 404580048

საქართველოს დედის და ნაყოფის მედიცინის საზოგადოება

14804 200147616

ტრადიციულ კულტურათა საერთაშორისო ცენტრი

14805 404440182

პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი

14806 431182089

ახალგაზრდები დღეისათვის

14807 222725102

კავშირი "ქომაგი"

14808 204436850

ჟურნალისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის

14809 224081945

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური კომიტეტი

14810 231948293

თერჯოლის უნარშეზღუდულ ბავშვთა სასწავლო-სარეაბილიტაციო ცენტრი "იმედის სხივი"

14811 200183684

კავშირი იურიდიულ ოპერატიული სამსახური

14812 416302575

International Council for Human Rights

14813 200168905

საქველმოქმედო ფონდი ნოსტე

14814 212831541

რეფორმების მხარდამჭერი ასოციაცია

14815 412714139

აი ტი სი ეიჩ

14816 234243048

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი ქვემო ქართლი

14817 205160154

წმინდა ზაბულონის და სოსანას სახელობის მზრუნველობის სახლი

14818 202262452

ფიზიკური სპორტული კლუბი დინამოს აღორძინების ფონდი

14819 204876321

საქ.კალათბურთის ფედ-ის "საქართველოს მინი-კალათბურთის ეროვნული კომ.

14820 204423043

თბილისის №191 საბავშვო ბაგა-ბაღი

14821 204969677

"საქართველოს მცირე მეწარმეთა კავშირი"

14822 405002704

ევროპული განათლების სტანდარტისა და ხარისხისათვის

14823 404502953

საქართველოს ჭიდაობა კოლუშსტილის ფედერაცია

14824 204992623

გრ.ხანძთელის სახ.#1 ექსპერიმენტ.საშ.სკოლის აღორძინებისა და განვით.საერთაშ.ფონდი

14825 402111816

პლატფორმა სოციალური დიალოგისთვის

14826 204438803

ჯორჯეკო. რეგისტრირებული კავშირი

14827 439865549

ფონდი - მომავლის არჩევანი

14828 400284937

იდა

14829 202943486

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და რეალიზატორთა კავშირი

14830 400031586

ქართული ბეიზბოლისა და სოფთბოლის ფონდის მეგობრები

14831 404606235

ინოვაციური ჯანდაცვის ჰაბი

14832 212840880

საზოგადოებრივი განვითარებისა და ხელშეწყობის ასოციაცია იმედი

14833 205068120

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და განათლების განვითარება

14834

საფეხბურთო კლუბი ოდიში - 2001

14835 200160574

"წვრილ აქციონერთა უფლებებისა და ინვესტიციების დაცვის ასოციაციის"

14836 224088181

არასამეწარმეო იურიდიული პირი "მზის გული"

14837 230066941

სს "იონის" პროფკომიტეტი

14838 200077362

საქ.მოსახლ.საყოფაცხოვრებო მომსახ.და ტექნ.სერვისის სფეროს მეწარმეთა კავშირი(საზოგადოებრი
ორგანიზაცია)

14839 200071509

ირანელ ბიზნესმენთა კავშირი საქართველოში

14840 206118100

გზა მომავლისკენ

14841 404418028

მხიარულთა და საზრიანთა კლუბი

14842 204419450

ჩხაიძეთა საგვარეულო კავშირი

14843 434169151

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის, სოფ. საიმერლოს, წერეთელის, ნორგიულის, ბეგლიარის და ბაილარის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

14844 426112681

საქართველოს ბუღალტერთა, აუდიტორთა და კონსულტანტთა საზოგადოება

14845 430025073

მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა მყუდრო სახლი

14846 406200962

საქართველოს კურესის ფედერაცია

14847 200270526

გეო-ეკო ალიანსი

14848 234065597

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

14849 204967072

მდგარადი განვითარების კავშირი "ეკოხედვა"

14850 237091963

სათემო კავშირი ნაბადა

14851 203864764

საქართველოს ატლანტიკური საბჭო

14852 404901442

საერთაშორისო ინკორპორაცია ამირანი ქართული კულტურის ცენტრის საქართველოს ფილიალი

14853 436683689

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური

14854 404606743

იჯიარეს საქართველო (ინდოეთის-საქართველოს წარმომადგენლობითი საბჭო საქართველოში)

14855 203863079

საქართველოს პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი პოლონია

14856 405481722

ბერების საყრდების ათანასე ათონელის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციის და აღორძინების
ფონდი

14857 240393329

კავშირი `თამარი`

14858 400130522

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების ინსტიტუტი

14859 247009981

აჭარის უშუს ფედერაცია

14860 429652592

ვანის ტურიზმის ცენტრი

14861 446976559

ბავშვთა განვითარების ფონდი მომავალი

14862 400076886

ფესტივალი თბილისი. თანამედროვე მუსიკის საღამოები

14863 404965212

გენდერული სამართლიანობა

14864 224623352

ახმეტის კულტურის მუშაკთა პროფკავშირი

14865 204406767

რეკლამის და საზოგადოებრივი ურთ.ასოციაცია (ყოფ.რეკლ.მწარმ.და გამავრც.კავშირი)

14866 402025125

ფონდი სიკეთისთვის

14867 445492486

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის
განვითარების ფონდი

14868 405128133

ბიზნესის ადვოკატირების ცენტრი

14869 205271953

ახალგაზრდული რესურს ცენტრი

14870 225375199

ბოლნისის "მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი"

14871 444959993

შშმ პირთა დახმარებისა და რეაბილიტაციის ცენტრი

14872 205265862

შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ჯანდაც. ეკონომიკის, მენეჯმენტის, ინვესტიციების და ეთიკის სამეცნ.
ჟურნალი

14873 203825021

საქართველოს კინოაკადემია

14874 405284678

ეროვნული მედეგობის ცენტრი

14875 405368132

ბაღდათის განვითარების ფონდი

14876 405264949

ქართულ-არაბული ქვეყნების ასოციაცია

14877 406318097

ერთიანი ახალგაზრდობა საქართველოსთვის

14878 206348718

დემოკრატიისა და ბიზნესის განვითარების ინსტიტუტი

14879 404489790

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის განვითარების ფონდი

14880 404581243

სამონადირეო მეძაღლეობის ასოციაცია

14881 203850573

ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საქართველოს ფედერაცია

14882 226528834

სოფ. ლემშვენიერას წყალმომარაგების კავშირი ,,ენგური"

14883 204962549

"შორინჯირიუ კენკოვან კარატედო, კოშიკი კარატედო"

14884 233733797

ქალთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის რეგიონალური ცენტრი ნენა

14885 404879547

საქართველოს უხუცესთა დარბაზი

14886 406042072

ეროვნულ-საზოგადოებრივი მოძრაობა სრულიად საქართველოს წმინდა გიორგის სადროშო

14887 405155380

წმინდა გრაალი

14888 205230301

საეკლესიო პროექტების განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

14889 205088466

საქართველოს კარტინგის ეროვნული ასოციაცია

14890 401953436

სტუდენტთა მონიტორინგის და დახმარების ცენტრი

14891 230867559

არასამთავრობო ორგანისაცია კავშირი მარაბდა 2005

14892 406349205

ქ. თბილისის ბადმინტონის ქალთა სპორტული კლუბი ვუმენს ფაუარ

14893 202173931

ახალი საქართველო

14894 404598681

ნანული ლალიაშვილის ალტერნატიული მედიცინის აკადემია წინ - ბედნიერებისკენ

14895 405133528

საქართველოს ღია პროგრამული უზრუნველყოფისასოციაცია ოუფენსოფთი

14896 427721236

Pერხისა

14897 402115117

ხვალინდელი საქართველოს ფონდი

14898 243125916

კავშირი "წალკის რაიონის სამოქალაქო ინტეგრაციის და განვითარების ასოციაცია"

14899 200266103

თელა

14900 404439247

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო
აკადემია და სემინარია

14901 205135511

ალტერნატიული განათლების ცენტრი

14902 212845395

ანტიკორუფციული განათლების ცენტრი

14903 401968812

ინტელექტუალური სრულყოფის აკადემია

14904 231255851

ასოციაცია'"ნიცე"

14905 416324490

აგრო სერვის ჯგუფი

14906 405142689

ჯანდაცვის ასოციაცია

14907 206144260

საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა და მეომართა ვაზიანის კავშირი

14908 406144827

საქართველოს ადრეულ, სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების მუშაკთა
პროფესიული კავშირი

14909 436255366

საქართველოს განათლების ფსიქოლოგთა ასოციაცია

14910 211381182

საერთაშორისო ასოციაცია სიახლენი ინფორმაციული სერვისი NIS

14911 218081992

ჩვენი ქალაქი

14912 224072786

ბუნების დაცვის საზოგადოება "ორბი"

14913 203851493

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი

14914 406170469

ნონ სიბი

14915 420425819

საბა

14916 405060197

სამხრეთ კავკასიის ქალთა კონგრესი

14917 402174204

ეიჩესი ლაბ

14918 405138747

სამართლის, ეკონომიკისა და მართვის ევროპული ცენტრი

14919 400315663

საქველმოქმედო ფონდი - ვისაც ყველაზე მეტად ვჭირდებით

14920 400159038

კოპალა

14921 215139892

საქართველოს საპატრიარქოს ფოთის წმინდა ნიკოლოზის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა

14922 405373395

თავდაცვის კლასი

14923 422732779

ასოციაცია-იმედი მომავლისათვის

14924 406267506

საქველმოქმედო ფონდი მერიდიანი

14925 217887080

ასოციაცია ნაბიჯი XXI საუკუნეში

14926 204440177

სამხრეთ კავკასიაში ხალხური რეწვის განვითარების სასწავლო საწარმო კავშირი

14927 412759028

ახალი ინიციატივა საქართველოსთვის

14928 202221461

ქალთა ჰუმანიტარული კავშირი "ლადასი"

14929 205294162

საქართველოს ოზონოთერაპევტთა ასოციაცია

14930 443567472

ქალები ქვეყნის მომავლისათვის

14931 406115216

ტრიო ბრავო

14932 438111106

პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლა

14933 223105556

ვეტერინართა ასოციაცია ნიკორა

14934 425057635

საჭადრაკო კლუბი ბაღდათი

14935 405014540

ახალი თაობა უკეთესი მომავალი

14936 431173516

მომავლის ალიანსი

14937 405509212

საკალათბურთო კლუბი სოხუმის კოლხა

14938 439870775

საქართველოს საპატრიარქოს სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის განათლების ცენტრი

14939 248422899

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კარატე-დოს კლუბი ოკინავა-კანი

14940 204532764

ასოციაცია ქართული კულტურა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ

14941 204999804

ჯუმბერ ლეჟავას საერთაშორისო ფონდი

14942 233644875

კავშირი გიორგი

14943 216357074

ქვ. ქართლის რეგიონის საავტომობილო ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირი

14944 231287005

კოლეჯი "პრესტიჟი"

14945 204447081

გულისხმიერება

14946 436255473

მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

14947 406171798

ახალგაზრდა სოციალურ მეწარმეთა ასოციაცია

14948 435428832

ერთად ვაფერადოთ ცხოვრება

14949 406063897

საქართველოს ოფიციალური ბრეიქ დანსის ფედერაცია

14950 404621995

ფედერაცია ქართული ჩოგბურთი

14951 439861721

კავშირი მარდი

14952 236689810

ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა

14953 204433443

საქ. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს პროფ. კავშირი

14954 406252013

ერთობა 2018

14955 400286935

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის თანამშრომელთა
ხელშეწყობის ფონდი

14956 406230403

საქართველოს ახალგაზრდა პედიატრთა ასოციაცია (ს.ა.პ.ა)

14957 220415156

სიბრძნის პირამიდა

14958 448385104

ემსახურე საქართველოს

14959 405196988

საქართველოს მეგობართა კლუბი

14960 223105422

ფერმერთა გაერთიანება "ჩიხორიში"

14961 206122006

კონსტიტუცია და საზოგადოება უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ცენტრი

14962 412692180

იმერეთის სამბოს ფედერაცია

14963

ასოციაცია სოციალური თანადგომა

14964 405388753

საქართველოს გამყვანი ტურიზმის ასოციაცია

14965 405133779

ქართველ მებრძოლთა კლუბი

14966 400269366

აღზრდა და ხელოვნება

14967 400120944

სრულიად საქართველოს გვარი და გვარიშვილების გაერთიანებული კავშირი

14968 400078456

თანამედროვე პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი

14969 232388403

თიანეთის მზურველობამოკლებულთა უფასო სასადილო მადლი

14970 416308597

საქართველოს საერთაშორისო მშვიდობის კავშირი

14971 231946419

სპორტულ-ტურისტული კავშირი "ამირანი"

14972 404617553

პანსიონატი - ჩემი სახლი

14973 446971983

აჭარის დემოკრატიული განვითარების ცენტრი

14974 402049868

საქართველოს ბავშვთა პარასპორტის განვითარების ასოციაცია

14975 422430284

საფეხბურთო კლუბი აბაშა

14976 204968446

საქ. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების არასამთავრობო ასოციაცია "დიდგორი"

14977 234066391

სათემო კავშირი სკიმერი

14978 424256067

შალომ კლუბი სამცხე-ჯავახეთი

14979 404578239

სოციალურად ორიენტირებული არაკომერციული ორგანიზაცია იუ არ ზე ვორლდ

14980 227720142

საზოგადოებრივი კავშირი "არაშენდა"

14981 402094381

საქართველოს და ქართველ ემიგრანტ მხატვართა შემოქმედებითი კავშირი

14982 432549487

მეფის ქალაქი

14983 204397009

ფონდი საქართველოს ეკონომიკური ფორუმი

14984 400219964

თურანული თამაშების საერთაშორისო კომიტეტი

14985 204432738

საქართველოს საგანმანათლებლო და შრომითი საქმიანობის ურთიერთდახმარების საერთაშორისო
ფონდი

14986 226164539

ლომიძეების საგვარეულო კავშირი

14987 222939202

სათემო ასოციაცია მადლი

14988 404476018

ალუბლის ბაღი

14989 233734082

საქართველოს საპატრიარქოს ლანჩხუთის წმიდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო
გიმნაზია

14990 404385198

საქველმოქმედო ფონდი კრისტალი 2010 +

14991 246755694

პროფკავშირი

14992 406081886

ასოციაცია ჩვენი ცხოველები

14993 434171745

ახალგაზრდა ლიდერთა საზოგადოება

14994 400167430

საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ტურიზმის ფედერაცია

14995 203863569

საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაცია

14996 200146555

საქველმოქმედო ფონდი სარაჯიშვილი

14997 203866138

საქართველოს კომპიუტერული გრაფიკის ასოციაცია

14998 240392801

ა(ა)იპ "სათემო საზოგადოება წნორელები"

14999 241562466

აგროქიმიური და ნიადაგის ნაყოფიერების ყვარლის სარაიონთაშორისო ლაბორატოირა

15000 405014924

თბილისის ტანგოს საზოგადოება

15001 405356314

საერთაშორისო კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

15002 417891641

გორის ბიზნესის ხელშემწყობი ცენტრი

15003 236081949

პატარა ქანდა - 2004

15004 220351474

სათემო რეგისტრირებული კავშირი ლაზი

15005 445577135

მუსიკალური ლაბორატორია

15006 421273847

ახალგაზრდა არტ-თერაპევტთა ასოციაცია

15007 405012980

საქართველოს გარეულ ცხოველთა რესურსების მართვის,მონიტორინგის და დაცვის ცენტრი

15008 405176759

საქართველოს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტრი

15009 204436351

ივერიის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის ფონდი

15010 404404569

ფონდი საერთაშორისო შემსრულებლები თბილისში

15011 204985711

"საქ. კომპიუტერული საზოგადოება"

15012 401954998

საქველმოქმედო ფონდი ნიტა

15013 431181525

ხალხური მედიცინის ა. კურდღელაძის საოჯახო სამეცნიერო აკადემია

15014 212886402

საქ ისტორიულ საგვარეულოთა შთამომავლების, თავადაზნაურთა და მათ თანამდგომთა საკრებულოს
ქუთაისის ორგ.

15015 202066806

საქართველოს იურისტთა და ადვოკატთა კავშირი

15016 204443414

საქველმოქმედო ასოციაცია მატათია

15017 423098855

ასპინძის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

15018 404565582

პარტნიორობა კულტურისა და განათლებისთვის

15019 404419303

მწვანე მომავალი

15020 400181575

სათნოების გზა

15021 400276508

საქართველოს ბირპონგის ფედერაცია

15022 405267599

ჯეოქეარ

15023 225382948

საქ.შსს და ომის მონაწილე ვეტერან,საზ.გ-ბა ,,ფარი-ხმალი"

15024 404989508

საქართველოს კალათბურთის მწვრთნელთა ასოციაცია

15025 405288059

არასამთავრობო ორგანიზაცია ოლიმპიელი

15026 205285779

სინერგია

15027 234229812

ბიზნესმენთა კავშირი `ბორჩალო"

15028 443865328

ხაშურის რეგიონის განვითარების ასოციაცია

15029 226163291

ნეა-ზოი

15030 424611655

ქვემო ალვანი XXI

15031 402168961

ევრაზიის ლანდშაფტის არქიტექტორთა ასოციაცია

15032 204446242

თვითნასწ.მხატვართა და ხალხ.რეწვის შემოქმ.კავშ.-ელეონი

15033 400104944

არმაზი

15034 405177847

საერთაშორისო-საქველმოქმედო ასოციაცია ქველი

15035 204550654

ახალგაზრდა მედიკოსები

15036 200242594

ინტერნაციონალური სუპერ-კონტაქტის ორგანიზაცია

15037 402014155

გალის რაიონის ფეხბურთის ფედერაცია

15038 426117739

საციგაო სპორტული კლუბი ბაკურიანი

15039 237105985

სანიტარული ზედამხედველობის სამსახური

15040 226530527

აფხაზეთის ომის ვეტერანთა კავშირი

15041 239402071

საფეხბურთო კლუბი ნიკა-98

15042 404485945

ქროსოვერი

15043 404917514

ონოფრიშვილთა საგვარეულო კავშირი

15044 406036427

ახალგაზრდული აზრი

15045 202186614

ქ.თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის #5 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

15046 400004473

ანტენატალური ჯამრთელობა

15047 416327004

ქვემო ქართლის რეგიონის ოლიმპიური კომიტეტი

15048 404595960

კონსერვაცია მომავლისთვის

15049 239401483

საქველმ.საზოგად. "სავანე"

15050 206141272

უსაფრთხო საქართველოსათვის

15051 206105267

"სამხედრო პოლიტიკური კონფლიქტების კვლევის ცენტრი"

15052 239394026

კავშირი სავანე 2006

15053 205224283

პროფესიულ ორთაბრძოლათა საერთაშორისო ლიგა - "ინტერ-ფაით"

15054 417882937

ახალგაზრდები მომავლისათვის XXI

15055 404855144

ახალგაზრდა მედიკოსთა ქსელი

15056 202207487

საქართველოს საზოგადოებრივი განვითარების კორპუსი

15057 404912671

ადამიანის ღირსების უფლების და თავისუფლების დაცვის ცენტრი

15058 404505335

თაობა მომავლისათვის

15059 204998146

ფონდი "საქართველოს თანატოლები"

15060 402019490

ბორის კახიანის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

15061 204432426

ქ. თბილისის 58-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

15062 228928774

დმანისის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

15063 406115813

შეიარაღებული ძალების მხარდაჭერისთვის

15064 415087916

ახალგაზრდა დემოკრატთა ასოციაცია

15065 203869135

საქართველოს მთიანეთიკავშირი

15066 406117027

ნათელი მომავლის ცენტრი

15067 200054494

საქართველოს კლდის ძეგლებისა და ეთნოლოგიის ფონდი

15068 204431436

ლიდერ ქალთა ასოციაცია

15069 205052351

სამხრეთ კავკასიის ინტეგრაციის ხელშემწყობი ასოციაცია

15070 212701147

იმერეთის რეგიონის ინვალიდთა კავშირი

15071 204969356

კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია

15072 429325768

დუშელები

15073 222938775

ეკოლოგიურ სოციალურ სამედიცინო კულტურული განვითარების კავშირი კარიბჭე

15074 212700399

ქუთაისის კამერული ორკესტრი

15075 209478509

თბილისის გლდანის რ-ნის ი. გოგებაშვილის სახ. `პედაგოგთა კავშირი`

15076 405204247

ა(ა)იპ საქართველოს ფარმაკოლოგიის საზოგადოება

15077 404463111

მცირე და საშუალო ბიზნესის იურიდიული დახმარების ცენტრი

15078 242572541

სათემო კავშირი სამება

15079 243893587

ხაშურის რაიონული სამხედრო განყოფილება

15080 206139524

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი კეთილდღეობის გარანტი

15081 232541121

კასპის რაიონის მონადირეთა და მეთევზეთა კავშირი

15082 425366258

ახალგაზრდული ინიციატივა ცვლილებებისთვის

15083 204969926

წყაროსთვალი

15084 405031059

ინოვაციებისა და განვითარების ფონდი Innovation and Development Foundation

15085 202164166

საინფორმაციო-გამოთვლითი ცენტრის პროფკავშირი

15086 400258421

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი თბილისი 2019

15087 419987189

ქვარაიათა საგვარეულო კავშირი

15088 405011516

სამოქალაქო განათლების და ინტეგრაციის ფონდი

15089 416329761

ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრი

15090 404857133

კავკასიური ეთნოსების რეგიონალური ასოციაცია-კერა

15091 202244856

დამცველი

15092 216451578

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ახალგაზრდა ინიციატორები

15093 200092167

ოლიგო

15094 216452817

რაგბის კლუბი რუსთავის ხარები

15095 405049987

მედია ასისტანსი

15096 405357849

ფაქტორინგული კომპანიების ასოციაცია

15097 416330820

რუსთაველ სპორტსმენთა თანადგომის ფონდი

15098 431176924

ფოლადი

15099 204927794

საქართველოს სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი

15100 425367676

ოურ თიმე

15101 412767304

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი სერვალი 22

15102 404450214

ჯანმრთელი საქართველო - HEALTHY GEORGIA

15103 434170201

ახალგაზრდული შემოქმედებითი აკადემია

15104 226567578

ასოციაცია `მეგობრობა"

15105 233146388

შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მზრუნველობა მოკლებულთა ორგანიზაცია მადლი

15106 417882633

ძიუდო კლუბი გორი

15107 444553485

აფხაზეთის სახლი

15108 441484877

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი - ყაზბეგის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი

15109 243122401

ბეშთაშენის თემი

15110 445534949

ყრუ და სმენადაქვეითებული პირების ტურისტული სააგენტო

15111 220346882

სამეგრელოს განვითარების სააგენტო

15112 425055708

საქართველოს ბაღდათის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15113 400325028

მაგიდის ჩოგბურთის ლიგების გაერთიანება

15114 400011429

საქართველოს ერთიან ახალგაზრდთა კავშირი

15115 415596019

ვეტერან ფეხბურთელთა კლუბი მაღაროელი

15116 222437325

აბაშის ინვალიდ, ობოლ, მრავალშვილიან და მარტოხელა დედათა კავშირი დედის ძახილი

15117 402175490

საერთაშორისო დიგიტალური ინსტიტუტი

15118 405141500

თბილისის ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი

15119 432549940

თეთრათხევის მამათა მონასტრის აღდგენის ფონდი

15120 417876098

სათემო ორგანიზაცია მომავლის იმედით

15121 235893235

ბესო

15122 402170388

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი

15123 445423453

დოროთეა პარკელის საქველმოქმედო ფონდი

15124 434177222

რევოუვენ

15125 206111081

საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერან ოფიცერთა კავშირი მშვიდობა

15126 404925710

მიკრობული ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

15127 204414302

სახელმწიფოს სამართლისა და რელიგიის ინსტიტუტი

15128 205036423

დეკა

15129 405080674

საქართველოს საბრძოლო ლიგა

15130 406195246

საქართველოს მეფრინველეობის განვითარების ასოციაცია

15131 427726311

გურჯაანის რაიონის სოფელ ძირკოკის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15132 404941248

ონკოლოგთა და იმუნოლოგთა უწყვეტი განათლების ცენტრი

15133 442728498

შანავების საგვარეულო კავშირი

15134 431165552

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების თელაველების ასოციაცია თელაველები

15135 429319631

დუშეთის განვითარების ფონდი

15136 404940864

ახალგაზრდული ასოციაცია-უკეთესი მომავლისათვის

15137 445420697

ქართველ მუსლიმანთა ურთიერთობა

15138 223105299

ფერმერთა გაერთიანება ერკოტელი

15139 204573782

საქართველოს წყლის მეწარმეთა გაერთიანება

15140 242731362

ძანძელი

15141 224072848

კავშირი "რეგიონალური საგანმანათლებლო კვლევითი სარესურსო ცენტრი "ერთობა'

15142 205282139

ცხოვრების ახალი გზა

15143 412672852

საერთაშორისო განათლების და განვითარების აკადემია

15144 204941055

საქართველოს ვეტერან მორაგბეთა კავშირი

15145 430027758

ამხანაგობაქარვასლა

15146 230868335

მწვანე კავკასია

15147 404434475

სტრატეგიული კვლევებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი - აზრი

15148 440889371

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ბრეთის მეურნეობის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15149 243893765

ინვალიდი და უმწეო ბავშვების, ომში მონაწილეთა და დაღუპულთა შვილების დახმარების ასოციაცია
თანადგომა

15150 424253694

სამეცნიერო მისია

15151 406112068

წმინდა მარიამის საზოგადოება

15152 405199020

რუმინეთი-საქართველოს მეგობრობის ცენტრი

15153 434065593

ჯოკია მეშველიანის ფონდი

15154 222729073

ბენარის ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფი "საირმის მთები"

15155 204978998

საზოგადოებრივი კავშირი "ამომრჩეველი"

15156 205071857

საქველმოქმედო ფონდი "ჰელიოსი 1995"

15157 202959370

მსოფლიოს ხალხთა ურთიერთთანადგომისა და დახმარების საერთ. ფონ.

15158 406327540

იპოვე საკუთარი თავი

15159 205020644

HR პროფესიონალთა კლუბი

15160 440393478

საქართველოს სიღნაღის რაიონის ქალაქ წნორი 2-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15161 405538734

უსაზღვრო ჰორიზონტი

15162 218021520

ასოციაცია ,,ჰიპოკრატე" ექიმთა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, სოცუზრუნველყოფისა და სან-გა

15163 404962778

საქართველოს ზოგადი განათლების პროფესიული კავშირი

15164 437069182

საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ასოციაცია

15165 404915703

Center for Public Initiatives (CPI)

15166 442732571

საქართველოს სამეგრელოს წალენჯიხის რაიონის სოფელ ლიის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15167 401967788

ჭინჭარაულების საგვარეულო კავშირი

15168 406239075

ჭეძიანის სავაჭრო სამრეწველო პალატა საქართველოში

15169 415089530

ფოთის ახალგაზრდული საბჭო

15170

ბაშვთა და მოზარდთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია ცვლა

15171 204983385

"საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი"

15172 427737666

რია ქებურია ფაუნდეიშენ

15173 205290727

საქველმოქმედო ფონდი "მომადლება"

15174 406366294

ნფპ ქრიუ

15175 416306964

ქვემო ქართლის სპორტის საწყლოსნო სახეობათა ფედერაცია

15176 446756591

საქართველოს ქედის რაიონის, მახუნცეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15177 445430258

აჭარის ნარდისა და სამაგიდო სპორტული თამაშების ასოციაცია

15178 406115467

საქართველოს მეაბრეშუმეობის ეროვნული ასოციაცია

15179 404564084

ჰეფი ქეთს ჯორჯია

15180 445511508

გზა პროგრესისათვის

15181 232552314

იგოეთის აღორძინების კავშირი

15182 439397706

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ გორისა გამ. არგვეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15183 402120888

საიმედო მომავალი

15184 434179952

სამედიცინო საქველმოქმედო ფონდი მედგლობალი

15185 404575875

პაკოს ფონდი

15186 400233895

ნამიმეტრი

15187 400266948

დამოუკიდებელ ახალგაზრდათა ასოციაცია

15188 423354774

საქართველოს, ახალქალაქის რაიონის, ქალაქ ახალქალაქის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15189 221297282

არასამთავრობო ასოციაცია "თამარიონი"

15190 224072839

კავშირი "სოლიდარობა"

15191 215612807

კლუბი ინტელექტუალთა ლიგა

15192 205016365

"ინტგრირებული რეგიონალური განვითარების ცენტრი"

15193 204427450

მართლმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი

15194 406187683

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, ზემო ფონიჭალის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15195 226552879

ახალი თაობა

15196 222937008

ერთიან ქალთა ორგანიზაცია ექო

15197 200063135

ნაძალადევის რ-ნის ომის ვეტერანთა საბჭო

15198 241579591

სპორტული კლუბი "ფალავანი-ყვარელი"

15199 406186559

N1 სკოლა-ექსტერნატი

15200 204466443

რესპუბლიკის მოედნის განვითარების ფონდი

15201 216316699

ქვემო ქართლის პროფესიული კავშირების რეგიონალური ლიგა

15202 205009658

კნუტ ჰამსუნის საზოგადოება კავკასიაში

15203 202201704

მიწის ძახილი

15204 434169990

თვით განვითარების უნივერსიტეტი

15205 419620075

საქართველოს ტყიბულის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15206 445449989

აფხაზეთის ვეტერანთა კავშირი აჭარის რეგიონში

15207 245441026

ინჟინერთა კავშირი

15208 415594832

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ წირქვალის, მღვიმევის, ხალიფაურის, ქვედა ჭალოვანის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15209 406082162

ანტიმონოპოლიური, ანტიკორუფციული ორგანიზაცია (ამაკო)

15210 400033995

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის ლამპარი

15211 400299878

უსაზღვრო მოძრაობა

15212 216443123

ქ. რუსთავის ჯიშიანი ძაღლების მოყვარულთა კლუბი ძაღლთა სამყარო

15213 431439614

აიჯითიქეიაი

15214 205272499

გიორგი მაჩაბლის ფონდი

15215 405034092

სამოქალაქო სოლიდარობის ასოციაცია

15216 439870551

საქართველოს ციფრული მარკეტინგის ასოციაცია

15217 205197883

ეთნოკულტურათა საერთაშორისო ცენტრი "მერკინალი"

15218 205276315

ახალი თაობის ხალხი

15219 405027000

მოქალაქე

15220 444552887

განათლება ქმნის განმანათლებლობას

15221 211386980

საქართველოს მთის მოყვარულთა კავშირი

15222 412732002

თურქეთში კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

15223 202268937

სრულიად საქართველოს თადარიგის ოფიცერთა გაერთიანება

15224 202062445

საქართველოს ვეტერან ფეხბურთელთა გაერთიანება

15225 406354822

პროტოკოლის მსოფლიო ორგანიზაცია - საქართველო მშვიდობისა და მეგობრობის ხიდი

15226 212709201

შემოქმედ-ინტელექტუალ ბავშვთა ასოციაცია აპოდიქსი

15227 226579468

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ქალთა ორგანიზაცია "ქალთა ხედვა"

15228 404999597

ფრინველთა კონსერვაცია საქართველო Bird Conservation Georgia

15229 401974066

სამხრეთ კავკასიის პესტ-კონტროლის ასოციაცია

15230 245547993

სამართლებრივი კულტურის ცენტრი

15231 400011198

ახალგაზრდობის განვითარების სახლი

15232 235893020

სვანეთის საეკლესიო საზოგადოების კავშირი ლაგუშედა

15233 202905678

საინფორმაციო სააგენტო სარკე

15234 231242875

მოქ. უფლ. დაცვის და კორუფციასთან ბრძოლის ფ-ის კახეთის რეგ. კავშირი

15235 404912038

ადვოკატთა კლუბი

15236 202455921

საქართველოს ვეტერან მოჭიდავეთა კავშირი-2008

15237 249271185

საქველმოქმედო ფონდი "აიეტი%

15238 400110553

ჯვარი ვაზისა-2014

15239 445553320

კულტურის ცენტრი აფსაროსი

15240 230093804

ლინგვისტიკა

15241 245439592

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია

15242 420002507

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი განმუხური-ანაკლია-დარჩელის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15243 251719626

ზ.დანელიას სახელობის კავშირი თანადგომა

15244 405165226

გრინექსი

15245 404392572

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - პი ემ სი კვლევითი ცენტრი

15246 405034813

საქართველოს კულტურისა და ტურისტული რესურსების კვლევის ცენტრი

15247 439860802

თანადგომა ანა

15248 224625895

კავშირი `ლამპარი`

15249 401961962

NOOSFERA FOUNDATION

15250 404502007

ინიციატივა-კალა მწვანე მომავალი

15251 204979194

ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმი

15252 400253701

საზოგადოება თავისუფალი სტუდენტობა

15253 204544948

საქართველოს მეზოთერაპიის ასოციაცია

15254 400178758

საქართველოში რუს თანამემამულეთა საერთაშორისო კავშირი ოტჩიზნა

15255 202197755

ასოციაცია შრომის ეკოლოგია

15256 249267163

აბხ.საერთაშოპისო ჰუმანიტარული და საქველ. საქ. ფონდი "რიწა"

15257 402197225

განათლების ლაბორატორია - ედუ ლაბ

15258 433101751

ალიანსი რეგიონალური განვითარებისთვის

15259 404386918

თავისუფალი თეატრი

15260 211351721

თბილისის №212 საბავშვო ბაგა-ბაღი

15261 204960480

თემის დაცვისა და კულტურული განვითარების კავშირი

15262 405162951

ინდური კულტურის ცენტრი ლაკშმი

15263 424072292

საქართველოს, სამცხე-ჯავახეთის, ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15264 412760089

ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

15265 237981519

ონის რაიონის სოფელ სევის წმინდა სამების ეკლესიის აღდგენისა და რეკონსტრუქციის კავშირი

15266 443864846

ეჯიბი

15267 200081017

საქ.საჯარო მოსამ. და საზ.გაერთ.მუშაკთა პროფკავშირის უშიშრ.სამ.აკადემიის პროფ.ორგ.

15268 404602916

სუთიძე გალერეა

15269 404496675

სითი ინსტიტუტი საქართველო

15270 204902203

საქართველოს ნიკო ბაგრატიონის (ნიკო ბურის) კავშირი. (ნიკო ბაგრატიონის სახ. თავად-აზნაურთა
სკოლა-ლიცეუმი)

15271 402014921

წმინდა სტეფანე აღმსარებლის კულტურულ-საგანმანათლებლო სახლი - კენოზისი

15272 204966251

"ეკოლოგიური და სამედიცინო მეთვალყურეობის ბიურო"

15273 404387980

ხელოვანთა კავშირი ხელოვანები მომავლისათვის

15274 444550406

საქართველოს, ქალაქ ხობი 2-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15275 419988384

ქალთა მოძრაობა მდგრადი განვითარებისათვის

15276 220352455

რეგისტრირებული ასოციაცია ნაკალი

15277 245624132

აჭარის სათხილამურო ფედერაცია

15278 231258572

საინფორმაციო და საბიბლიოთეკო ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია

15279 227745223

ასოციაცია `შუქური`

15280 412759493

ოქროპილაშვილების საგვარეულო საქველმოქმედო ფონდი

15281 402072840

ევროპული სკოლის კურსდამთავრებულთა ფონდი

15282 243892187

არასამთავრობო ორგანიზაცია გარემოსდაცვითი საინფორმაციო ცენტრი ლიხი

15283 402002701

ევროპულ-ქართული ორგანიზაცია

15284 206170114

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი

15285 405297771

ქართულ მაღაზიათა ასოციაცია

15286 400179962

საქართველოს სტუმარმასპინძლობის ასოციაცია

15287 204937872

მეომართა სამეთაურო კავშირი

15288 205027898

საქართველოს ინფექციონისტთა, ჰეპატოლოგთა, პარაზიტოლოგთა, ეპიდემიოლოგთა და
მიკრობიოლოგთა ასოციაცია

15289 400046785

საბურთალოს სამი მღვდელმთავრის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის კავშირი

15290 242731745

ენამერო

15291 404420685

ჟურნალისტური გამოძიების საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო - რეპუტაცია

15292 204989600

საქველმოქმედო ფონდი "კვინტეტი ურმული"

15293 404980981

აუდიტის და აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ცენტრი

15294 405109458

უძველესი თავისუფალი და მიღებული ქვისმთლელთა (მასონთა) ორდენი-საქართველოს დიადი ლოჟა

15295 202205443

მეფეთუბანი 2002

15296 404871037

ქართული კავშირი

15297 202356155

კავშირი "დინამიური განვითარების ინსტიტუტი"

15298 404438765

კულტურულ –საგანმანათლებლო საზოგადოება ანეული

15299 406113646

დევნილთა სოლიდარობის ცენტრი დ.ს.ც.

15300 200047546

48-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

15301 204507541

რეგისტრირებული კავშირი "საქართველოს იურისტები სამართლიანობისთვის"

15302 433105007

დევნილთა კეთილდღეობისთვის

15303 204430473

საქართველოს მორწმუნე ქრისტიანთა კავშირი

15304 404987234

კავკასიაში მცხოვრებ მუსულმანთა უფლებათა დაცვის საზოგადოება

15305 202062533

კავშირი დიალოგი

15306 405044349

ჯანსაღი ახალგაზრდობის ნათელი მომავლისთვის

15307 224071894

სამცხე-ჯავახეთის საზოგადოებრივი კავშირი "თამარი"

15308 404459000

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უშიშროების და შეიარაღებული ძალების, თადარიგის
თანამშრომელთა და ვეტერანთა კავშირი იმედი

15309 405082752

საკალათბურთო კლუბი მარნეულის ინტერი

15310 216360890

საქ. კიოკუშინკაი კარატეს ეროვნული ფედერაცია

15311 445532102

ტაეკვონდოს კლუბი ოლიმპიკ

15312 202064522

ვეტერანი

15313 405465278

ვირტუალური მობილური ქსელის ოპერატორთა ასოციაცია

15314 205000960

"თბილისის სტრატეგიული განვითარების ცენტრი"

15315 222943527

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული ფეხბურთის ფედერაცია

15316 204559432

ფონდი სიცოცხლის ხე

15317 400096061

საკუთრების უფლებადამცველთა გაერთიანება

15318 229315470

კავშირი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ალიანსი

15319 405426702

საქართველოს ტანსაცმლისა და მოდის ასოციაცია

15320 405388085

იქომერს ასოციაცია-საქართველო

15321 249254088

აფხაზეთის შოტოკან კარატე დოს ფედერაცია

15322 442728808

მარიამ ჯოლოხავა

15323 202168992

საქართველოს ა.ლაჭყეპიანის სახელობის ბავშვთა ნერვოლოგთა და ნეიროქირურგთა ასოციაცია

15324 205044236

იმედი-2005

15325 212918280

სპორტული კლუბი თალპიონი

15326 405152855

ევროატლანტიკური არჩევანი

15327 405009093

საქართველოს გულსისხლძარღვთა დაავადებების პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაცია

15328 446961244

გულადი გოგმაჩაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ღვთის მადლი

15329 206025380

ქ. თბილისის მშვილდოსნობის ფედერაცია

15330 445464186

ბავშვთა განვითარებისა და ფსიქოკონსულტაციის ცენტრი

15331 205005153

"მარუნა"

15332 406361743

აჩუქე ბედნიერება

15333 400002830

მოტო მოყვარულთა კლუბი მაი მოტო თიმ

15334 446756831

საქართველოს ქედის რაიონის, აწჰესის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15335 401964004

ახალგაზრდები ახალგაზრდებისა და მომავლისათვის

15336 406278157

ბიზნეს ქლაბ ჯორჯია

15337 406113405

ფონდი ერთსულოვნება

15338 405523679

სიცილით თერაპია

15339 237078826

გარემოს დაცვისა და ტურიზმის განვითარების საზოგადოება გურიის მთები

15340 445574968

სამოქალაქო მედია

15341 401952865

თანხმობა-ბორჯომი 2010

15342 400320504

საკალათბურთო კლუბი გალფი

15343 206274262

კავშირი იბერია 2003

15344 245432296

აჭარის მძლეოსნობის ფედერაცია

15345 406227676

კურესის ევროპის ფედერაცია

15346 445434548

ქართველთა და თურქთა აჭარის საზოგადოება მეგობრობა

15347 404918176

ქართულ ამერიკული ინოვაციების ცენტრი - მედია ჯგუფი

15348 441995290

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის დაბა N:1 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15349 405332812

საქველმოქმედო ფონდი ზიარი

15350 404572440

საქველმოქმედო ფონდი საკვების ბანკი

15351 405232341

რეგიონების კულტურულ-საგანმანათლებლო და ბიზნეს განვითარების ასოციაცია

15352 421272973

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყაჩირის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15353

ოტოფუე

15354 431435887

თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

15355 418469179

წმინდა ილია მართლის სახელობის ცოდნის ცენტრი

15356 250723463

აფხაზეთის დევნილთა მცირე საწარმოთა მხარდამჭერი კავშირი

15357 405014005

ვეტერან კალათბურთელთა კლუბი

15358 203862837

საფეხბურთო კლუბი დინამო

15359 212816997

ავტოსატრანსპორტო საქმიანობის განვითარების კავშირი იმერეთი 2003

15360 400324822

ყაზახების ასოციაცია საქართველოში

15361 406170487

საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული სპორტულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაცია

15362 400009129

დევნილთა უფლებების დაცვის ლიგა

15363 211371139

ქალთა კლუბი პეონი

15364 404869512

ამერიკული ფეხბურთის ფედერაცია საქართველოში

15365 400010180

გია ქარჩავას დახმარების ფონდი

15366 202233500

არჩევნებისა და მმართველობის ინსტიტუტი

15367 204541978

ასოციაცია პრესა-საქართველო

15368 422717590

ადიგენის საირიგაციო სამსახური

15369 204997922

ჯუნიორ ეჩივმენტი - საქართველო

15370 406349054

მაგიდის ჩოგბურთის ქალთა კლუბი - ქალთა უმაღლესი ლიგა

15371 412681227

ქუთაის-გაენათის ეპარქია

15372 205290077

კიოკუშინ კარატეს სპორტული კლუბი "საჩინო"

15373 404501277

მომავალი შენს ხელშია

15374 243860906

საქველმოქმედო ორგანიზაცია (კავშირი) ბეთანია

15375 405385505

ელიტარულ მძღოლთა აკადემია

15376 205186582

ქართული ბალეტის მეგობართა საზოგადოება - The Friends of the Georgian Ballet

15377 245427747

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კალათბურთის ფედერაცია

15378 431949877

ახალთერჯოლის ჯვართამაღლების სახელობის ეკლესიის ფონდი

15379 400122755

საქართველოს პროფესიონალური მასაჟის ასოციაცია

15380 220015301

ადამიანთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვის ზუგდიდის ასოციაცია

15381 445420866

ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის

15382 231243614

ახალგაზრდული ლაბირინთი

15383 205223854

საგამომცემლო სახლი "არვირონი"

15384 205008953

"ავტოტრანსპორტელთა დარბაზი"

15385 400170211

სახალხო ტრიბუნები

15386 419620039

საქართველოს ტყიბულის რაიონის ორპირის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15387 406037382

ერთიანი ახალგაზრდული ინიციატივა

15388 202187613

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #131-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

15389 400172022

საქართველოსთვის

15390 428519374

პლატფორმა-სამოქალაქო ინიციატივა

15391 400191252

საქველმოქმედო ფონდი თანალმობა

15392 437372969

ქალები გურიისთვის

15393 212813525

საქართველოს ეკონომისტთა და იურისტთა ფედერაცია

15394 405303274

პროფესიული განვითარების ცენტრი - ტრენინგჰაბი

15395 412765636

რეგიონული პარტნიორობის ცენტრი

15396 212804544

ბიზნესის მხარდამჭერი ინიციატივა

15397 200064296

ქ. თბილისის მე-10 საშუალო სკოლია განვითარების ფონდი

15398 429323617

ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი

15399 404525135

სალიზინგო კომპანიების ასოციაცია

15400 220349031

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ცეკვისა და სპორტული ცეკვის სამხარეო ასოციაცია

15401 241579975

ფოლკლორული ანსაბლი "ხეურო"

15402 203868859

"ფილოსოფიის ინსტიტუტის პროფესიული კავშირი"

15403 231259303

სათემო კავშირი "ჯიქი"

15404 405357402

საქართველოს ინვესტიციის საერთაშორისო ფონდი

15405 241581926

"შილდა 2007"

15406 412685036

აგროლოჯისტიკა-2012

15407 205028192

"ქართველი ხალხის უფლებები" (ქ.ხ.უ.)

15408 404419072

ოუ-პი-ჯი (OPG-Oceans Project Georgia)

15409 249269919

ომის ინვალიდთა და ვეტერანთა კავშირი "ოქროს საწმისი"

15410 428518918

აღდგომა

15411 434161998

მარნეული+

15412 220014690

მშენებლობის ხელშემწყობი ცენტრი აღორძინება

15413 206103660

"ჯგუფი სამგორი-94"

15414 443863954

საქართველოს, შიდა ქართლი ხაშურის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15415 241567684

ბუნების დაცვის საზოგადოება ყვარელი

15416 205037155

იმიჯი-პრო

15417 244563110

კავშირი დემოკრატიისა და სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრი

15418 204993588

კავკასიის ჟურნალისტთა საერთაშორისო ცენტრი

15419 206320097

მსოფლიო მშვიდობის ფედერაცია

15420 406266614

ქალები საქართველოდან

15421 405049950

საქართველოს კონსტიტუციურ-დემოკრატთა ასოციაცია

15422 405159073

რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრი

15423 205003921

სიცოცხლის დღე

15424 445439099

გრინ სფეის

15425 205020797

საქართველოს მხატვართა ფედერაცია

15426 405292339

3დ რობოტ ტექნო ცენტრი

15427 223354082

"აბულ"

15428 404958925

საქართველო-აზერბაიჯანის კულტურული ურთიერთობის ასოციაცია

15429 405215431

ქ. თბილისის №74 საბავშვო ბაგა-ბაღი

15430 205048900

ბიზნეს ეთიკის ასოციაცია საქართველოში

15431 204923823

მცენარეთა დაცვის ასოციაცია

15432 400059244

ტატანისის წმიდა გიორგის სახელობის ტაძრის საზოგადოება

15433 445573095

სხივი შშმ პირთა ცხოვრებაში

15434 436256052

მცხეთის კალოუბნის წმინდა გიორგის ეკლესიის მხარდაჭერის ფონდი

15435 424613859

ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

15436 420434131

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი ქართული

15437 226571395

ასოციაცია (კავშირი) "კვირიაკე"

15438 425055664

საქართველოს ბაღდათის რაიონის სოფელ როხი-ვარციხის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15439 405460237

ლეგალ ედუქეიშენ ჯორჯია

15440 200078744

ონკოლოგიურად დაავადებულთა დახმარების და დასაქმების ფონდი

15441 206122818

ჩვენი მომავალი

15442 404505077

კონა

15443 433103955

საერთაშორისო ახალგაზრდული ინიციატივა

15444 205269877

შპრაჰრაიზენ

15445 234178626

მარნეულის რაიონული ფერმერულ გლეხური ე/საქმიანობა-ამხანაგობა მეგობრობს

15446 204431766

სეპარატიზმისა და ტერორიზმის საერთაშორისო ცენტრი-რეგისტრ.კავშ

15447 244974391

დევნილთა კავშირი-ხონი 2009

15448 219627492

ტყიბულის ინვალიდთა და პენსიონერთა დამოუკიდებელი კავშირი

15449 243891455

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საინფორმაციო ცენტრი ქართლი XXI

15450 405180281

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია - ელიმ

15451 220351633

ქალთა და ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონული
კომიტეტი ქომაგი

15452 202943654

საქართველოს ბერძნების პენსიონერთა და ომის ვეტერანთა საქველმოქმედო კავშირი

15453 400026761

საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი

15454 405106175

საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს თანადგომა

15455 405241439

ვოლფრამის სინდრომი - საქართველო

15456 406346690

ქალთა ქროსფიტისა და მას-რესლინგის კლუბი შავი მამბა

15457 405433053

მედგიდი

15458 239868773

დამცველთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია

15459 206110028

ქ. თბილისის 97-ე საშ. სკოლის განვითარების ფონდი

15460 400104016

არასამთავრობო ორგანიზაცია არტთერაპია

15461 249270854

"აფხაზეთის მრეწველობის მხარდაჭერა"

15462 445489855

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, ბაგრატიონის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15463 243572273

არასამთავრობო ორგანიზაცია სხივი

15464 205273434

საქართველოს წყალბურთის ფედერაცია

15465 400260784

კარკასი

15466 400148577

ხორავების საგვარეულო კავშირი

15467 405258340

საქართველოს რაგბის მხარდამჭერთა კლუბი

15468 448393907

მოქალაქეთა, პატიმართა, სოციალურად დაუცველ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო
ორგანიზაცია

15469 419993564

ქსელი

15470 434066119

საქართველოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჩოლურის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15471 401987347

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ფედერაცია

15472 227747043

ასოციაცია "გურჯაანის საკრებულოსთAნ რეგისტრირებული საინციატივო ჯგუფი"

15473 404613003

მცირე და საშუალო ჰიდრო ენერგიის განვითარების ასოციაცია

15474 415594663

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ უსახელოს, წასრის, მერევის, გუნდაეთის დემოკრატიული
განვითარების ფონდი

15475 202224501

ახალგაზრდა ნაციონალები

15476 419618122

ჩვენი იმედი

15477 439862917

მენჯი 2014

15478 228537278

დედოფლისწყაროს მწერალთა ასოციაცია

15479 211384946

მეთოჯინეთა კლუბი

15480 443119545

კავშირი ბერთა 2013

15481 216449948

ა.ა.ი.პ. "სერაფიმე როუზის" სახელობის ფსიქოლოგიის ცენტრი"

15482 205005992

"ქართული სოფლის მდგრადი განვითავება"

15483 441484136

გაზეთი დარიალის მაცნე

15484 404971358

მცირე ბიზნესისა და სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია

15485 405432660

ბავშვთა უფლებათა დაცვის ცენტრი

15486 405017048

სამართალდამცველი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ბუმერანგი

15487 204980280

კავკასიის იურისტ-სტუდენტთა კავშირი (ასოციაცია)

15488 439397314

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელი ქორეთის, პასიეთის და კალვათის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15489 243884436

ქორეოგრაფიული სტუდია სალაღობო

15490 203844279

"განვითარების და თანამშრომლობის ცენტრი-პლურალიზმის ცენტრი"კავშირი

15491 438109592

აქტიური საზოგადოება მომავლის კეთილდღეობისათვის

15492 429321441

გაითავისე

15493 239869166

სათემო კავშირი კარიეთი

15494 202223673

ქალთა თვითრეალიზების და განვითარების სააგენტო

15495 245570047

ქსენონი

15496 420431955

მშვიდობისა და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრი

15497 426521418

ფონდი ციტადელი+

15498 405471733

პროფესიული სპორტის სახეობების საერთაშორისო ლიგა

15499 239867471

ფონდი ჯიქეთის საზოგადოება

15500 404912109

შემოქმედ ხელოვანთა კავშირი ჯორჯიან არტ ჰოლდინგი

15501 444547938

ახალგაზრდული ორგანიზაცია-ხობის სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

15502 236686412

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანა

15503 204415061

¿საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირების კონფედერაცია¿

15504 400319464

ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა

15505 405113746

საქართველოს ეროვნული სამხედრო სამედიცინო აკადემია

15506 400127572

ჰასაო

15507 400018967

საქართველოს ტექნიკური დიაგნოსტიკის და ურღვევი კონტროლის საზოგადოება

15508 231238274

კავშირი ,,კახეთის სათათბირო"

15509 228925241

სოფლის სახლი

15510 405130497

გააზიარე ზრუნვა

15511 404877460

საქველმოქმედო ფონდი "დალი +"

15512 402129488

სინაი

15513 405357910

კაიზენ კლასი

15514 406228719

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანების უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია

15515 404516733

ნინველი

15516 405142858

დაცული ინტერნეტი

15517 211392054

საქართველოს ექიმ ქალთა ასოციაცია

15518 404924828

თბილისის იტალიური აკადემია

15519 204563418

ელინისტური მედია ცენტრი "ევრიკა"

15520 404942069

საქართველოს სპინალურ ქირურგთა ასოციაცია

15521 247009614

ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია ღირსეული სიბერე

15522 204422428

საქართველოს ოჯახის დაგეგმვის ფედერაცია

15523 251723568

გენოციდით დაზარალებულ გალელ დევნილ და ომის ინვალიდთა კავშირი

15524 406186201

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, დიდუბე- ჩუღურეთის რაიონის პირველადი ორგანიზაციის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15525 405526685

ქალთა საჩოგბურთო კლუბი ეისი

15526 400246836

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია დასავლეთი-აღმოსავლეთი

15527 405168535

საქართველოს ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის დიდუბე-3-ის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15528 405279737

წყნეთის გზატკეცილი 29

15529 405519229

იზრუნე სიყვარულით

15530 404865543

ახალგაზრდა ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია

15531 204576583

საქართველოს მძღოლთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

15532 200115703

კავშირი განათლება და კეთილდღეობა

15533 423357316

ნაბიჯები

15534 404387506

საერთაშორისო ფონდი ხელოვნების აკადემია

15535 405490829

საბრძოლო ხელოვნების კლუბი ჯიქი 89

15536 204573407

გენეტიკური და იშვიათი დაავადებების საქართველოს ფონდი

15537 216394765

ადამიანთა უფლებათა დაცვის ქვ.ქართლის ცენტრი

15538 232576628

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებელთა კავშირი

15539 235449813

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ამბროსი ხელაიას სახელობის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა

15540 202180807

ქართული ხალხური სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი

15541 405272002

დემოკრატიული ინსტიტუტების კვლევის ცენტრი

15542 202219438

საქ.თან. და აღმ. საერთ. საქვ. საზ. "წმინდა გიორგი ძლევამოსილი"

15543 212708186

დასავლეთ საქართველოს კათოლიკეთა კავშირი "სავარდი"

15544 240896107

საქართველოს ხალხთა ასამბლეა

15545 406133063

ქველმოქმედთა თეატრი _ მხიარული ნიღბები

15546 404945459

ფერმერული კოოპერაციის მხარდაჭერის საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია
ინტერაგროფონდი

15547 424617123

საზოგადოებრივი განვითარების ასოციაცია

15548 406100909

ჯალაბაძეების საგვარეულო კავშირი

15549 438731366

კონტაქტიანი კარატეს კლუბი სამტრედია

15550 406253021

ქართულ ბერძნული კულინარიული ტრადიციებისა და კულტურის განვითარების კავშირი

15551 422934267

წესი 2011

15552 234232559

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი ჯანდარა-111

15553 412692368

არესი

15554 238751490

"იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო კავშირი"

15555 245443042

აჭარის განვითარების ფონდი

15556 202203436

კაზაკთა საერთაშორისო ასოციაცია "მშვიდობიანი კავკასიისათვის"

15557 406290650

ინდური კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი ინდრა

15558

არასამთავრობო არაკომერციული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რეგისტრირებული კავშირიტელერადიოკომპანია სპექტრი

15559 412730647

საერთაშორისო ინტეგრირების ცენტრი თანადგომა

15560 425053773

ორგანიზაცია ჯი თი ეს

15561 231246292

თელავის N2 ადვოკატურა

15562 405428844

საქართველოს მცირე ინვაზიური გინეკოლოგიისა და რეპროდუქტოლოგიის ასოციაცია

15563 405107628

წვერი 2015

15564 415091073

ქალაქ ფოთის პენსიონერთა კავშირი ბერბერა

15565 423354863

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ დილისკაის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15566 244973374

ხონის სამუსიკო სკოლა

15567 404894780

თირკმელი სიცოცხლეა

15568 246999100

ალამბარი

15569 402039174

საქართველოს ნევროლოგიური რეაბილიტაციის კოალიცია

15570 412708752

საათი

15571 402028872

ლაიფი

15572 220350741

რეგისტრირებული კავშირი ბავშვობიდან ინვალიდთა ასოციაცია დამსხვრეული ყავარჯენი

15573 404520443

საქართველო, ძველი თბილისის მთაწმინდის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15574 202180157

სულით უკვდავთა კავშირი

15575 204542209

საქართველოს რუსულენოვან ლიტერატორთა ასოციაცია "ნოვი სოვრემენიკ"

15576 202172237

საქართველოს მოსახლეობის დახმარებისა და სოციალური განვითარების კავშირი "განახლება XXI"

15577 238751613

"პატრიოტთა კავშირი სამტრედიელი" (არარეგისტრირებული)

15578 400085992

საერთაშორისო საზოგადოება სტალინი

15579 416339331

მუნიციპალური მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი

15580 417898298

საქართველოს ბლის მწარმოებელთა ასოციაცია

15581 223103816

,,ასპინძის აღორძინების კავშირი"

15582 203815176

ებრაელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ფონდი

15583 405034010

კომპიუტერული თამაშების მწარმოებელთა ასოციაცია

15584

რეგისტრირებული კავშირი გერგეზი

15585 439867235

საქართველოს ტრენინგებისა და განვითარების ინსტიტუტი

15586 415111113

ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსი

15587 404485339

საქართველოს ქალი 2015

15588 204514132

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის ასოციაცია

15589 204510190

კავშირი "ახალგაზრდა მეწარმეთა განვითარების ინიციატივა" - "ამგი"

15590 205231006

სამეცნიერო ტექნიკური განათლების ინსტიტუტი

15591 212916745

ელიტარული ასოციაცია მარადიული გენია

15592 404888118

საქართველოს პოინტერ კლუბი

15593 405328462

დავით ჯოჯუას საჭადრაკო კლუბი მხედარი

15594 242729259

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ქალთა და დევნილთა ასოციაცია

15595

კრიშნას ცნობიერების საერთაშორისო საზოგადოება /iskcon/

15596 404396970

ახალგაზრდები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის

15597 402050604

ფონდი იშვილე კოშკი

15598 222942555

საქართველოს მთიანი რეგიონების ამბროლაურის რაიონის ფერმერ - მეფუტკრეთა ასოციაცია

15599 248056712

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიოკნისის საბავშვო ბაღი

15600 404577926

საქართველოს რეგიონალური პროდუქტები

15601 402066679

ანჩისხატის გუნდი

15602 223104566

"იდუმალის ტრადიციული რეწვისა და ქალთა ცენტრი"

15603 205022492

აზომვებისა და მონაცემთა დამუშავების ასოციაცია

15604 204488651

ადვოკატი

15605 412722184

ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის ექსტენციის სააგენტო

15606 424617490

საფეხბურთო სკოლა პანკისი

15607 437372479

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი

15608 401943509

აფრა - არასამთავრობო ფონდი რეაბილიტაცია ახალგაზრდათა

15609 243573548

ღორეშის მემორიალური მუზეუმი

15610 417878997

გორის საზოგადოებრივი დარბაზი

15611 245624463

მოწყალების სახლი XXI

15612 431435707

ჩემი თელავი

15613 441993700

გურიის რეგიონის ლელოს ფედერაცია

15614 406307170

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გაძლიერების ალიანსი

15615 211373609

საქ.ფასიანი ქაღალდების ინდუსტრიის ასოციაცია ყოფ.საქართველოს ბროკერთა გილდია

15616 405189399

ინტერ სთადი ლაინი

15617 204978426

"თანამედროვე ხელოვნების ინსტიტუტი - საქართველო"

15618 209445607

საქართველოში მცხოვრებ უკრაინელთა ასოციაცია

15619 415104915

ახალგაზრდული საბჭო

15620 436254205

საქართველოს, მცხეთის რ/ნის, მისაქციელის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15621 424614439

წოვათის თემი

15622 401971728

საქართველოს დამოუკიდებელი რესტლინგის ფედერაცია

15623 437064436

ახალგაზრდები ცვლილებებისთვის

15624 202944298

საქართველოს ოსთა ასოციაცია "ფიდატი"

15625 400283206

უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა

15626 405271129

რაგბის კლუბი ლაშარი

15627 223361564

კავშირი "ალასტანი"

15628 229317370

,,დუშეთი"

15629

კავშირი მდგრადი საზოგადოება

15630 447863269

ჭვანას აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

15631 234242655

ასოციაცია მზე

15632 216347629

რუსთავის სამოქალაქო განათლების ცენტრი

15633 404539914

ხელოვანთა ასოციაცია ბედის საზღვარი

15634 204954889

"პრევერციული მედიცინის სამეცნიერო ცენტრი"

15635 423354685

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ კუმურდოს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15636 205279919

საქართველოს არტ-დირექტორთა კლუბი

15637 439865086

საზოგადოებრივი პროგრამების ცენტრი

15638 405031825

სამოქალაქო განვითარების ასოცოაცია ჩემი უფლებები

15639 416353109

როტარაქტ თბილისი ინტერნეიშენალ

15640 203867020

ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი სახლი

15641 405404165

პოპულუს რეი

15642 208218597

მრავალჟამიერი

15643 241566364

რეგიონალური დემოკრატიზაციის ცენტრი

15644 202429540

ლუში-საქართველო

15645 418466546

კავშირი გორის გორდა

15646 423354701

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ სირკვას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15647 412683519

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის გრიგოლ მიქაუტაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი
ქუთაისის შევარდენი–2012

15648 404437560

ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო მირიანაშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების
განვითარების ხელშემწყობი ფონდი

15649 405072610

საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი

15650 404520764

თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრი

15651 204458880

ქალთა საერთაშორისო გაერთიანება თამარიონი

15652 405144954

მხატვრები საზღვრებს გარეშე

15653 405501354

ასოციაცია ენ ეფ ტე ჯეორჯია

15654 205195028

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ილია მართლის სახელობის თბილისის სკოლა

15655 404465208

თოიძელი

15656 204923351

კავკასიის განვითარების ცენტრი

15657 400046810

ამაღლება 2012

15658 223102924

კავშირი "ზემოველი"

15659 204461572

დაზარალებულთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

15660 405415607

ესთეტიური ტანვარჯიშის ეროვნული ფედერაცია

15661 402115019

კერძო სექტორის განვითარების ინსტიტუტი

15662 445401486

f/11

15663 204444510

იუქეი-ჯორჯია პროფეშიონალ ნეთვერქი

15664 218042927

სათემო კავშირი ლიახვი

15665 437978921

საკალათბურთო კლუბი რაჭა

15666 209477323

საქ-ოს მოქალაქეთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი `იმედი`

15667 406238637

ტექსტოლოგიის, გამოცემათმცოდნეობისა და ციფრული ჰუმანიტარიის ასოციაცია

15668 426111236

არასამთავრობო ორგანიზაცია -ტაბაწყურის და მოლითის მთის თემი

15669 404961653

ქ.თბილისის უბინაო მოქალაქეთა საერთაშორისო ფონდი

15670 405190270

სისტემური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

15671 416324962

ზეიტერ

15672 405346086

სპორტული კლუბი აკვატიქსი

15673 202216501

რეგისტრ.კავშირი "ნაციონალური განვითარების ცენტრი"

15674 404482341

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ვიამუსიკა

15675 234230837

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა

15676 202174306

ქ. თბილისის №125 საბავშვო ბაგა-ბაღი

15677 212811938

იმერეთის სამხარეო ტაიბოქსის და კიკბოქსინგის ფედერაცია

15678 404485464

საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაცია

15679 404907703

საქველმოქმედო ფონდი-რუბიკონი

15680

სათემო კავშირი კოლხა

15681 423356004

ბავრა ჯგუფი

15682 404489709

საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია

15683 437976291

მეტრეველთა საგვარეულო კავშირი

15684 426518743

ვექტორი

15685 405215128

საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის ასოციაცია

15686 202219731

კავშირი "რკინიგზა კავკასიის სივრცეში"

15687 404428767

საქართველოში ფრანგული ენის სწავლებისა და ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის ხელშეწყობისა და
განვითარების ფონდი "მოლიერი"

15688 205293822

ახალგაზრდა ჟურნალისტთა კლუბი

15689 205021652

კანონი

15690 406156877

ლიბერალური ახალგაზრდობის ცენტრი ევროკავშირის წევრობისთვის-ლიცეუმი

15691 204950776

საქ. რაიტთერაპიის (იპოთერაპიის) სამედიცინო ფედერაცია

15692 446960487

ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრი

15693

ასოციაცია ემპათია

15694 206243947

საქართველოს ახალგაზრდული ცენტრი (კავშირი) ,,შევინარჩუნოთ ბუნება"

15695 406191525

საქართველოს ქალაქ თბილისის, ისან-სამგორის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15696 202223628

კავშირი "ჰიდრო-სოლარი"

15697 405217180

კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალებულთა უფლებების დაცვასაცხოვრისი

15698 204466586

თქმა მართლისა

15699 204574781

ჯანმრთელობა და სილამაზე ჯანსაღი ცხოვრებისათვის

15700 230805894

საქ. მოქალაქეთა კავშირის თეთრიწყაროს ორგანიზაცია

15701 406182134

გლობალური რეალიზმის სტანდარტი

15702 426115134

დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

15703 428521806

სუბარუს მრბოლელთა გუნდი ბათუმი

15704 417885373

სამოქალაქო აქტივობების განვითარების საზოგადოება

15705 243906948

ქვიშხეთი

15706 218083099

საქართველოს მაშველთა კომიტეტი

15707 204952863

"რეტრო(პერ)სპექტივა"

15708 204937051

ველზე მომუშავე მეცნიერთა კავშირი Campester

15709 435432471

ჭყონდიდელი-2016

15710 206338603

ფონდი "დარიანჟელი"

15711 406310969

სპორტული კლუბი ოლიმპი

15712 400180898

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ბავშვთა და ზრდასრულთა რაგბის ლიგა

15713 229281942

რეგისტრირებული კავშირი ,,ფშავის აღორძინების ცენტრი"

15714 406236586

თანამედროვე მუზეუმების ორგანიზაცია

15715 405254344

შვეიცარიის სამართლის კვლევის შვეიცარულ-ქართული ინსტიტუტი

15716 205278073

საქველმოქმედო ფონდი-იმედი

15717 245444835

სამართლიანობა და დემოკრატიის პრინციპები-21 საუკუნე

15718 402192667

გიორგი სააკაძის ნეშტის მოძიების ფონდი

15719 212834511

ფსიქო-სოციალური დახმარების კავშირი

15720 404987001

აღმოსავლეთ ევროპის ანტი-დოპინგური ორგანიზაცია

15721 204933304

საერთაშორისო საავტომობილო მოძრ ხელშემწყობი ფონდი

15722 206274841

ქ. თბილისის მერიის №21 ხელოვნების სკოლა

15723 201990373

მუსიკალურ-საინფორმაციო ცენტრი

15724 404851763

ინთერნეშენელ რისეორჩ ესოშიეთს-ჯორჯია

15725 405267410

საქართველოს რეტრო ავტო-მოტო კლუბი

15726 206034094

ქ. თბილისის №47 საბავშვო ბაგა-ბაღი

15727 204558415

რაგბის კლუბი "დინამო"

15728 422935694

რაჭის ახალგაზრდული კავშირი

15729 249269054

ინვალიდ მეომართა და ომში დაღუპულთა ოჯახების კავშირი "სინათლე 21"

15730 205185066

საქართველოს ზარზმის მონასტრის აღორძინების ფონდი სავანე

15731 412767082

საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკური განათლების ცენტრი

15732

მსოფლიოს ხალხთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის შემსწავლელი საზოგადოება ამირანი

15733 202383447

საქართველოს საბრძოლო ხელოვნებათა კონფედერაცია

15734 405382786

ძველი ილტოზა

15735 439410291

ნიგერია დიასპორა, ევროპა-საქართველო

15736 435433005

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ ბანძის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15737 430803428

თეთრიწყაროს აგროტურისტული ასოციაცია

15738 242003808

ბასილეთი-2004

ყოფ.საქმუსინფორმი

15739 405126322

მიმდინარე ამბების ქრონიკები

15740 204990046

"თეთრი ჯვარი"

15741 243126274

წალკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

15742 404979109

თავისუფალი არჩევანი საქართველოსთვის

15743 218031494

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გორი-ცხინვალის ფაკულტეტის სტუდენტური კავშირი

15744 205252778

საქართველოსა და აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ასოციაცია - სადაკა

15745 228526244

საქართველოს დაცული ტერიტორიების პროგრამა

15746 205246900

მართლმადიდებელი ახალგაზრდების და სასწავლებლების დახმარების და აღორძინების ფონდი "მეოხი"

15747 404953289

ფონდი ერთმანეთისთვის

15748 206335465

წმიდა გრიგოლ ხანძთელის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

15749 443863810

ხაშურის რაიონის სოფელ ოსიაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15750 404919111

საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური საზოგადოება

15751 231950396

თანადგომაი

15752 234214258

საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელი თურქების კავშირი ერთობა

15753 404493204

სოციალურ საწარმოთა და მეწარმეთა ასოციაცია

15754 426546428

რეალ ნიუს მედია ჰოლდინგი

15755 416300103

ცხოველთა მეგობრები

15756 205188063

რძის მწარმოებელ ფერმერთა ასოციაცია

15757 204518469

ევროპელ ებრაელთა რელიგიური საზოგადოება

15758 420431330

ნოგია

15759 404538540

იუს პრესი

15760 404398772

სოციალური მედიის კვლევებისა და განვითარების ფონდი

15761 444548081

ფონდი ჯანსაღი კავკასია

15762

საზოგადოებრივი გაერთიანება (კავშირი) განათლების განვითარების რეგიონალური რესურს-ცენტრი

15763 205013411

"გეოპოლიტიკური მოდელირების ცენტრი"

15764 429651398

საქართველოს ვანის რაიონის ამაღლება-ინაშაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

15765 237978391

ონის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა

15766 230066834

რეაბილიტაციისა და სოციელური ადაპტაციის ფონდი "ზესტაფონი"

15767 205175380

საქველმოქმედო კავშირი მეცენატი

15768 400019537

კენკებაშვილთა საგვარეულო კავშირი

15769 416322615

ქვემო ქართლის რეგიონის შაშის ფედერაცია

15770 405474400

თავისა და კისრის ონკოლოგთა საქართველოს საზოგადოება (ასოციაცია)

15771 445473112

ჯორჯიან იახთინგ სქულ

15772 417878951

ახალგაზრდა ლიდერები საქართველოსთვის

15773 447863447

შუახევის ადგილობრივი ლიდერ ჯგუფი - ამაგი

15774 405326874

მუზეოლოგიის განვითარების ცენტრი

15775 429654340

ქალები განვითარების კვალდაკვალ

15776 404889153

აფხაზეთის ვეტერან მეთაურთა კავშირი

15777 412746854

იმერეთის განვითარების ცენტრი

15778 200217791

თბილისის N14 საბავშვო ბაგა-ბაღი

15779 400141645

ჰონდა ფიტ კლაბ ჯორჯია

15780 420009421

სამოქალაქო განვითარების ალიანსი

15781 225398218

ააიპ " ქვემო ქართლის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ფონდი-ბაბექი "

15782 232577011

პედაგოგთა ასოციაცია ახალი განათლება

15783 239406362

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური

15784 404855796

საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის

15785 445577536

საქართველოს თავდაცვითი სროლის საერთაშორისო ასოციაცია

15786 433105604

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდამჭერთა ასოციაცია

15787 217890708

გორის ინტელექტუალურ ქალთა ასოციაცია ,,ქართლის დედა"

15788 248433627

ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური

15789 419984271

საქართველოს, სამეგრელო-ზემო სვანეთის ქალთა საბჭო

15790 406223242

კეთილი ნება

15791 418472067

კონსტანტინე ურიგაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი შვილები

15792 400016040

წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის სახელობის ახალგაზრდული საქველმოქმედო გაერთიანება

15793 419983183

ჯიხა XXI

15794 401956987

ახალგაზრდები მომავლისთვის

15795 239897830

ეროვნული (ეთნიკური) უმცირესობების უფლებების დაცვის კავშირი

15796 238775660

საფეხბურთო კლუბი-სამტრედია

15797 204445573

ნათელი გზა

15798 204980262

"კულტურისა და ბიზნესის კანადურ-ქართული ცენტრი"

15799 400033263

მუხიანის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია

15800 406046746

Eastern European Coalition for Development Cooperation

15801 434171013

ინიციატივა რეგიონალური განვითარებისთვის

15802 405008389

კომუნიკაცია+1

15803 220007579

საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ლიგა

15804 404880385

კულტურა ახალგაზრდებისთვის

15805 438725970

საზოგადოება სამტრედიელი

15806 446981044

ჯეო არტ

15807 404434395

გარემო და ტრანსპორტი

15808 204577494

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია

15809 404905475

თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

15810 445420045

ბუღალტრული მომსახურებისა და ვებ-დიზაინის ცენტრი 'ამრა'

15811 204469967

ვიეფსი ფონდი

15812 434181495

ჯანმრთელობის კვალი

15813 439411441

ქართულ-ირანული საფეხბურთო აკადემია

15814 239406399

აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

15815 204976936

უძრავი ქონების კავკასიური აკადემია

15816 405288013

საქართველოს ციფრული სტომატოლოგიის ასოციაცია

15817 405096444

თბილისისა და სრულიად ქართლის რეგიონის მკლავჭიდის ფედერაცია

15818 400070123

საზოგადოებრივი კონტროლის ცენტრი

15819 445460046

სამეზობლო პოლიტიკა

15820 220369795

ზუგდიდის მასწავლებელთა, მოსწავლე ახალგაზრდობის და ხელოვნების მუშაკთა შემოქმედებითი
ცენტრი

15821 416347162

საქართველოს სკოლის ფსიქოლოგთა ასოციაცია

15822 404960930

ყოფილ პატიმართა კავშირი

15823 400321978

ევროპული იდეა

15824 454407669

სოციალურ-ეკოლოგიური ცენტრი ეკოსფერო

15825 245438496

რეგისტრირებული კავშირი თანადგომა

15826 404632830

რინგოვეტი

15827 234224586

ახალგაზრდული ცენტრი ,,საერთო-სახლი"

15828 417898831

მამუკა ბაგრატიონის ფონდი

15829 405274340

ქართული დიასპორის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

15830 200047243

113-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

15831 202205489

ინვალიდთა სოც. რეაბილიტაციის ცენტრის საჯ.მოხ. პროფ.ორგანიზაცია

15832 205035111

ვესტა

15833 406350559

სპორტული კლუბი ქალთა ძალისმიერი სამჭიდი

15834 212823738

ნევროლოგიური დარღვევების მქონე ბავშვთა სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური დახმარების ცენტრი

15835 406029159

ქ.თბილისის მასობრივი სპორტის ფედერაცია

15836 204569065

კონსტიტუციის დაცვის ეროვნული ლიგა

15837 402191873

საქართველოს კარატეს აკადემია

15838 217893563

სამოქალაქო საზოგადოების მხარდამჭერის ცენტრი

15839 204567726

ჩვენი ხედვა

15840 211379514

სოციალური პედიატრიის დაცვის ფონდი

15841 441558654

სათემო ფონდი ბალიანი

15842 223102951

კავშირი ,,აწყვიტა"

15843 400141182

ამეს და გელო

15844 216344374

ელექტრომონტაჟის პროფ.ორგან.

15845 436050559

საქართველოს კალიგრაფთა ასოციაცია

15846 404508145

სამცხე-ჯავახეთის მედიის ხელშეწყობის ფონდი

15847 406049244

ლაზარიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

15848 200113787

საზოგადოებრივი კავშირი "მედიკი"

15849 218082134

მოსახლეობის თანადგომის და განვითარების ცენტრი

15850 225372049

ბოლნისის რ-ს ბერძნული საზ-ბა "ელეფტერი"

15851 405084527

თბილისის მშვიდობის მარათონი

15852 406282669

საქართველოს აგრო ექსპერტთა ასოციაცია

15853 402015635

საქართველოს ნარჩენების მართვის ასოციაცია

15854 412695089

დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ცენტრი

15855 205282898

ბუშეტი

15856 404983504

რესტარტ ლაბ

15857 404867202

ინტელექტუალური საკუთრება და ინოვაცია

15858 235146052

ალერტი

15859 445439838

აჭარის ფრანგული ენის პედაგოგთა ასოციაცია

15860 404992451

საქართველოს სავაჭრო და ინვესტიციების ხელშეწყობის სააგენტო

15861 426113680

საქართველოს ბორჯომის რაიონის სოფელ ციხისჯვარი, თორის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

15862 206115078

წყალობა

15863 204978140

არარეგისტრირებული კავშირი "სიღარიბის დაძლევის პროგრამაზე დამკვირვებელთა დამოუკიდებელი
ქსელი"

15864 421273099

დასავლეთ საქართველოს არაოლიმპიური სპორტის სახეობების კომიტეტი

15865 401944884

მერცესი

15866 243123428

ავრანლოს განვითარების ცენტრი

15867 202449984

ღია ბიზნესის საერთაშორისო ასოციაცია

15868 236095523

მცხეთა-მთიანეთის ჭიდაობის რეგიონალური კავშირი

15869 226552575

გარდაბნის რაიონის აღორძინების ფონდი

15870 204430311

საზოგადოების სამართლებრივი განათლებისა და ინფორმირების კავშირი

15871 205019781

"კავკასიის ხელოვნების თავისუფალი სივრცე"

15872 218082090

შიდა ქართლის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

15873 208184230

მოკრივეთა კავშირის თბილისის კრივის ფედერაცია

15874 202953642

პენიტენციალური სისტემის რეფორმების დამოუკიდებელი ინსტიტუტი"

15875 200277404

XXI საუკუნის საქართველოს დახმარება და განვითარება

15876 416317364

საქართველოს პაროდონტოლოგთა ასოციაცია

15877 402160987

დურგალი

15878 434172236

საქართველოს სოლიდარობის მოძრაობა

15879 204977588

საერთაშორისო ბავშვთა დაცვის "კიდობანი"

15880

ქობულეთის რაიონის სოფელ ლეღვას რეგისტრირებული კავშირი სკურა

15881 237978337

ონის მუნიციპალიტეტის გიგა ჯაფარიძის სახელობის კულტურის სახლი

15882 205183353

მდგრადი ენერგიების ცენტრი მზის სახლი

15883 405046855

საქართველოს გერონტოლოგთა საზოგადოება

15884 402065938

როტარი კლუბი - თბილისი ამბასადორი

15885 404385624

წერედიანთა საგვარეულო კავშირი

15886 204525843

პილოტები

15887

რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი ეგრისი

15888 404883104

საქართველოს მკვლევარ გეოგრაფთა კავშირი

15889

სამეგრელოს ეკონომისტთა ასოციაცია ლაზი

15890 242261832

სატყეო მეურნეობის მუშაკთა პროფკავშირი

15891 205001674

ქართული ხარისხი

15892 400101055

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ადენესი

15893 412734153

საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია

15894 203840371

სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოება

15895 402093051

დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი

15896 236082305

რეგისტრირებული კავშირი სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო

15897 406192873

მსოფლიო იბერიული ორდენი

15898 228926053

კავშირი "დმანისი"

15899 401968475

მურჯიკნელები

15900 231243277

"საქართველოს უკიდურესად გაჭირვებულთა და უსახლკაროთა ასოციაცია"

15901 445598988

თენგიზ მორჩილაძის ფარიკაობის აკადემია

15902 235445933

არასამთავრობო ორგანიზაცია "მეოხთა კავშირი"

15903 245600951

ამაგი 2007

15904 404503024

კავკასიური კვლევების ცენტრი

15905 236098414

დევნილ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლისათვის

15906 404615635

სცენარის ლაბორატორია

15907 204419183

ჰუმანიტარული ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი

15908 405000029

მომღერალი ოჯახები

15909 400071088

სამართლიანი, ეფექტიანი რეფორმები

15910 231199707

კახეთის რეგიონის საავტომობილო ტრანსპორტის მუშაკთა პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაცია

15911 406185550

საქართველოს ქალაქ თბილისის სამგორის რაიონის ვარკეთილის გული დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15912 405210953

საქართველოს ბლუზის ასოციაცია

15913 405083136

თბილისის ბრიტანული საერთაშორისო სკოლა

15914 406309882

ქ. თბილისის N164 საბავშვო ბაგა-ბაღი

15915 204518664

ასოციაცია ქართული ხმები

15916 205017774

შემოქმედთა სახლი - ლელიანი

15917 406134810

ახალ გზაზე

15918 420428941

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამბოს ორგანიზაცია

15919 202888090

განათლების მუშაკთა ჩუღურეთის პროფკომი

15920 442572734

ლეჩხუმის განვითარების ფონდი

15921 404478285

ბაჩოს ბაღი

15922 231276160

კახეთის რეგიონის მცირე მეურნეობის ასოციაცია "აკიდო"

15923 204520438

კავშირი "თანადგომა"

15924 401955773

ასოციაცია მოტორსპორტ დეველოპმენტ გრუპი

15925 428518348

რეგისტრირებული კავშირი აგრარული და გარემოსდაცვითი ასოციაცია

15926 239869344

გარემოსდაცვითი ეკოლოგიური ასოციაცია დეა

15927 445396848

ეკოაჭარა

15928 406179308

საქართველოს ქალაქ თბილისის სამგორის რაიონის ზემო პლატოს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

15929

საზოგადოება თავისუფალი არჩევნები

15930

ხაშურის რაიონის ფეხბურთის ასოციაცია

15931 206102359

ჩეჩნეთის რესპ.ადამიათა უფლებების დაცვის კომიტეტის ფილიალი საქა.

15932 415594734

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ მანდაეთის,ტყემლოვანის,ჩხირაულას დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

15933 412764085

საქართველოს ლაბორატორია

15934 440389937

ფერმერ ქალთა ასოციაცია

15935 204436379

საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების ხელშეწყობისა და სურსათის უვნებლობის კვლევის ცენტრი

15936 205007179

პირველი პრეზიდენტის საზოგადოება

15937 406323928

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატე-დოს (ჯუნდოკანი) ეროვნული ფედერაცია

15938 400313200

ფოლკლორის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი მრავალძალი

15939 405233019

კიკ-ბოქსინგის კლუბი ჯეო-კიკ

15940 400166011

მომავლის განვითარების აკადემია

15941 231289254

ჩვენი სოფელი 2008

15942 406076945

Cornerstone Spotlight Ministries

15943 211385071

ქრისტიანული საზოგადოება - ვაზი

15944 226579805

ააიპ "ქვემო თელეთი-2009"

15945 412729980

ფრანცია

15946 218081894

ბობნევი

15947 404972892

საქართველოს ესთეტიკის ფედერაცია

15948 400206059

ჰონოიდი

15949 401960188

საინფორმაციო და პიარტექნოლოგიების ცენტრი

15950 404516109

ღია სივრცე ექსპერიმენტული ხელოვნებისთვის

15951 400068788

პოლიტიკის პროფილი

15952 406272947

საქართველოს ჰოტელიერების ასოციაცია

15953 404439032

პროფესიონალთა კლუბი

15954 204425425

საქ. კორუბციასთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ცენტრი

15955 205268761

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "იმედის წყარო"

15956 445584500

ძაღლებისა და გარეული ცხოველების საერთაშორისო სანქტუარი და სარეაბილიტაციო
ცენტრი(ინთერნეიშენალ სენქჩუერი & რეაბილითეიშენ ცენტრ ფორ დოგს ენდ ვაილდლაიფ)

15957 400258010

პოლიტიკური ბრენდინგისა და პრობლემების მართვის ცენტრი

15958 204466121

ჟურნალისტთა საერთაშორისო კავშირი "ობიექტივი

15959 231248290

სხივი

15960 220018442

ასოციაცია ბავშვთა ფეხბურთი კოლხა-99

15961 426537456

გარდაბანსერვისი

15962 237081778

სოფ. ძიმითის ჯანმრთელობის დაცვის ურთიერთდახმარების კავშირი "მკურნალი"

15963 416310548

რუსთავის სპორტის მოღვაწეთა და ქომაგთა კავშირი

15964 402029461

კლუბი თავისუფალი ფრენბურთელები

15965 245435435

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტული ტურიზმის ოქროს საწმისის ფედერაცია

15966 441998055

ლელო რაგბის კლუბი ჯანი

15967 404451687

მანანა-2013

15968 420000091

დასაქმებისა და გადამზადების ცენტრი

15969 423352570

ქალთა ასოციაცია დადეში

15970 405029534

ლითელ სთარს ფიუჩა ქეარ ენჯეო

15971 236689758

ნინოწმინდის კულტურის ცენტრი

15972 206344972

საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია

15973 402023706

მრავალეროვნული საქართველოს კაზაკთა ასოციაცია

15974 401980638

საქართველო და მოსაზღვრე ქვეყნები

15975 205006606

მოსკოვის ეკონიმიკის,სტატისტიკისა და ინფორმატიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (მესი)
წარმომადგენლობა ქ. თბილისში

15976 406084151

ჩინეთის სავაჭრო და კომერციული პალატა საქართველოში

15977 202953214

კავშირი მწვანე დედამიწა

15978 204994765

ასთმისა და ალერგიის საქართველოს ეროვნული ფონდი

15979 206141502

ჩქერი

15980 406024314

კორუფციასთან ბრძოლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი

15981 406222136

სკოლის, ოჯახის და თემის თანამშრომლობის ასოციაცია

15982 205027727

საქართველო-იტალიის საზოგადოება

15983 205282479

საქართველოს ახალგაზრდა ჟურნალისტთა პრესკლუბი მულტიმედია

15984 404513004

სარაგბო კლუბი დინამო

15985 400126136

ძიუდო კლუბი ელვა

15986 205269369

გეოქონექშნ

15987 402173303

სამოქალაქო ცოდნის კერა

15988 205189561

საქართველოს ეროვნული საავტომობილო ფედერაცია

15989 234162170

სამელიორაციო მომსახურეობის ასოციაცია ,,იმედი"

15990 228544082

დედოფლისწყაროს რაიონის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული საზოგადოება კამბისენე

15991 205252616

იმედის სახლი

15992 444550807

განათლების და განვითარების ცენტრი თოლისკური

15993 405070729

კალოკაგათიური საზოგადოება

15994 211403541

საქ.ინვალიდთა კომპლექსური რეაბილიტაციის ცენტრი

15995 404862671

საქართველოს ახალგაზრდა მედიკოსთა ასოციაცია

15996 434067671

წმინდა გობრონის სახელობის ტაძრის რეკონსტრუქციის სამრევლო საბჭო

15997 400189817

ი. თარხან-მოურავის რადიობიოლოგიისა და რადიაციული დაცვის ასოციაცია

15998 405388030

საქართველოს სურსათის უვნებლობის ფედერაცია

15999 404603719

თინათინ წერეთლის სახელობის საქართველოს სამართლის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი
საერთაშორისო აკადემია

16000 205013590

"სანიტარული დასუფთავების ასოციაცია"

16001 240891193

რეგისტრირებული კავშირი (სათემო კავშირი) ,,ხვედურეთი"

16002 206052260

ფერმერთა საერთაშორისო საკოორდინაციო ცენტრი

16003 212817567

ქალი და არჩევანის თავისუფლება

16004 202944680

"დედაქალაქი-თბილისის ყველა უბანში"

16005 443860957

ხაშურის ახალგაზრდული თვითმმართველობა

16006 208212628

არადანი

16007 426113760

საქართველოს ბორჯომის რაიონის სოფელ ტაბაწყური, მოლითის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

16008 404987270

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციისათვის For the declaration of human rights

16009 237100882

საზოგადოებრივი გაერთიანება მოწყალე სამარიტელი

16010 405249093

სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი-საქართველო

16011 405498466

განათლებისა და სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიების ჰაბი

16012 400264085

საქართველო მომავლისთვის

16013 445566076

ევროპული ინფორმაციის ფედერაცია

16014 406119515

ღია კინო-სივრცე

16015 404482788

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ახალგაზრდული ცენტრი

16016 400310506

აფხაზეთის ა/რ მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

16017 448409589

საქართველოს მმა ფედერაცია

16018 205112643

ველომოგზაურთა საერთაშორისო ლიგი

16019 404417617

ატოლო

16020 422736025

ბოლაჯურის სათემო კავშირი

16021 439861188

ეგრისი 2012

16022 445470632

თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონალური ქსელი

16023 204877785

ასოციაცია "გენეზისი"

16024 204479153

ტფილისის ჰამქარი

16025 218032091

შიდა ქართლის ბერძენთა კავშირი ატლანტა

16026 205003878

"სპორცმენთა სამედიცინო უზრუნველყოფის ნაციონალური ცენტრი"

16027 431952960

ქალები საქართველოს მომავლისათვის

16028 405072843

მრავალეროვნულ საქართველოს ანტიფაშისტური კოალიცია

16029 204553045

წმინდა გრიგოლ ფერაძის ინსტიტუტი

16030 205007865

საქართველოს პოლიგრაფისტთა ასოციაცია

16031 232579126

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,თანადგომა"

16032 404871965

პარტნიორობა განვითარებისთვის

16033 406030833

მშვიდობის სახლი

16034 248387641

რეგისტრირებული სათემო კავშირი აისი

16035 404961181

მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაცია

16036 431165712

სათემო ცენტრი გულგულა

16037 404890203

პიროვნების უსაფრთხოებისა და თავდაცვის აკადემია

16038 427722306

ბაკურციხელები

16039 200276682

რაგბის კლუბი - ჯვაროსნები

16040 204534539

ჯანსუღ კახიძის ფონდი

16041 406145176

ალილო 33

16042 218034918

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის შიდა ქართლის კომიტეტი

16043 445463800

ალექსანდრე ხომერიკის სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი-ქველი

16044 404590616

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქალთა და ბავშვთა დახმარება

16045 205025998

სოკოს მრეწველთა საერთაშორისო კავშირი "შამპინიონი"

16046 437061983

ოზურგეთის რ-ნის სოფ. კონჭკათის ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის სახელობის ტაძრის არდგენის
ფონდი

16047 431950766

ფიცის კაცნი

16048 404519598

საერთაშორისო სამართლიანობა

16049 215613236

საქართველოს სამთოელთა პროფესიული კავშირი

16050 400253293

საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაცია

16051 406148324

ეკლესია ყველა ერისთვის

16052 206134681

საქველმოქმედო ხელოვნების საკვირაო სკოლა "ევრიკა"

16053 202307208

სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი

16054 202170328

კავშირი (ასოციაცია) "ახალგაზრდობა-იმედი ხვალის"

16055 220344624

ასოციაცია ირაო

16056 416289359

ქალაქ რუსთავის წმინდა ბარბარეს ტაძრის საქველმოქმედო ფონდი

16057 200268487

დემოკრატიული საქართველო

16058

უფროსების განათლების და აკმეოლოგიური კვლევის ცენტრი - ლამაზი სკოლა

16059 441993096

ხიდისთავის მოწყალე სამარიტელი

16060 424254121

ახალციხის წმინდა გრიგოლ განმანათლებლის სახელობის საქველოქმედო ფონდი

16061 405176866

ინოვაციური აზროვნება და პროგრესი

16062 209473167

თბილისის №185 საბავშვო ბაგა-ბაღი

16063 404882739

ასოციაცია-საზოგადოება განვითარებისათვის

16064 402167579

თბილისის არტთერაპიის ინსტიტუტი

16065 204449016

დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტი

16066 423098356

საქველმოქმედო ფონდი დამალა

16067 234228975

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი `ქოუსარი"

16068 445387723

ფონდი შუბანი

16069 237978453

ონის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

16070 426110246

სათემო კავშირი თორი

16071 215102920

მხიარულთა და საზრიანთა კავშირის სამეგრელოს რეგიონალური ორგანიზაცია

16072 204544396

აბჯარი-ჯორჯია

16073 205008454

სოციალურად დაუცველთა (დროებით უმუშევართა და ღარიბთა) საერთაშორისო კავშირი

16074 412674725

ფრაივესი

16075 405101508

თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკის და ადვოკატირებისინსტიტუტი

16076 235450631

მარტვილის აგროსერვისცენტრი

16077 205004261

"მედინფო"

16078 216355771

ღია საზოგადოება მერმისი რ.კ.

16079 204976115

212-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

16080 402043560

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი დიდუბე

16081 404982809

თედექს თბილისი

16082 204556872

გერმანიის ბუნდესტაგის ყოფილი სტიპენდიანტების კავშირი

16083 202058708

ავადმყოფთა დახმარების ფონდი რეანიმა

16084 404527749

საქართველოს სპორტის არაოლიმპიურ სახეობათა ეროვნული კომიტეტი

16085 223105324

ფერმერთა გაერთიანება "ახალი რუსთავი"

16086 404878129

ახალგაზრდა საქართველო

16087 204453395

სრულიად საქართველოს საერო დარბაზი

16088 429654242

თემოს სახელობის ფონდი

16089 406136783

ქალთა თანადგომა

16090 412697327

გალაკტიონ ტაბიძის სახელობის მწერალთა და ხელოვანთა ფონდი

16091 204419575

სამოქალაქო საზოგადოებაში მედიის როლის გაზრდის ხელშეწყობის ფონდი

16092 202954883

"ქ.თბილისის #36 საშუალო სკოლის განვიარების ფონდი"

16093 204556195

რაგბის კლუბი აია

16094 216399225

ჟიული შარტავას სახელობის სოციალურ-კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

16095 405344818

მედია მესენჯერი

16096 420434186

უხილავი შრომა

16097 220355639

თემის განვითარების რესურს ცენტრი ერანი

16098 201947947

ინვალიდთა და ვეტეტერანთა „წმინდა თამარ მეფის ორდენი“

16099 205034194

ევრაზია მედიაცენტრი

16100 400307994

მშრომელთა თანადგომა

16101 216454511

ააიპ "საქართველოს კორექციულ პედაგოგთა და არტ. თერაპევტთა პროფესიული კავშირი"

16102 402220075

ფარვანა +

16103 204411270

ქ.თბილისის 144-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

16104 402094103

საერთაშორისო მასონური კვლევითი ინსტიტუტი

16105 436255785

საქართველოს ვეტერან ნიჩბოსანთა ფედერაცია

16106 204958698

თბ.ი.ჭავჭავაძის სახ. ენების და კულტ.სახ.უნივერსიტ.სტ. და ასპირანტთა კავშ.

16107 402063191

საქართველოს საპარაშუტო სპორტის ფედერაცია

16108 405382875

ათეროსკლეროზის და სისხლძარღვთა პათოლოგიის ეროვნული ასოციაცია

16109 203855836

ინფორმაციის სპეციალისტთა ასოციაცია

16110 206319429

ჯანსაღი კავკასია

16111 405082627

ლოკის საერთაშორისო აკადემია

16112 205050825

ადგილობრი საინფორმაციო ცენტრების ქსელი

16113 205283879

ნიუ მედია

16114 427716466

კახეთის ვეტერინართა რეგიონალური ასოციაცია

16115 441487455

თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი

16116 202216146

რეგისტრ. კავშირი "განვითარების ცენტრი"

16117 203863925

"ქართული სასწავლებლის"განვითარების ფონდი.საავტორო საგანმანათლებლო კომპლექსი

16118 402029924

უსინათლო ბავშვთა საერთაშორისო ფონდი

16119 432542572

საქველმოქმედო ორგანიზაცია თბილი სამყარო

16120 402123377

ენერგეტიკული ნივთიერებების საექსპერტო ბიურო

16121 218028970

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობა

16122 245533409

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჭიდაობის ფედერაცია

16123 445560722

სამოქალაქო მონიტორინგი-საქართველო

16124 203858101

საქართველოს ქალთა საბჭო

16125 216415966

პარტნიორობა თანასწორობისთვის

16126 424253284

გამოწვევა

16127 404578177

საერთაშორისო კულტურულ-არქეოლოგიური ცენტრი სეიედ

16128 406352496

მაგიდის ქალთა კლუბი - დიოსკურია

16129 432542830

დოესი

16130 248385652

ახალშენის აღმშენებლობის ფონდი

16131 430798041

თეთრიწყაროს წმინდა თევდორე კველთელის სახელობის კულტურისა და ქრისტიანული განათლების
ცენტრი

16132 445490282

მწვანე სექტორი

16133 400114906

სამოქალაქო კონტროლის, მონიტორინგისა და აქტივობის ცენტრი

16134 203869153

¿საქ.სახ.აღმშენებლობისა და განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი¿

16135 436254580

მცხეთის მესაკუთრეთა ინტერესების დაცვის ასოციაცია (მიდა)

16136 202271433

იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი

16137 406040387

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი

16138 404575312

კავკასიის ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტიტუტი

16139 220016177

საქ. სამედიცინო დაწესებულებ. ტექნიკური დახმარების ფონდი

16140 227722122

საქართველოს ინვალიდთა სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი (კავშირი)

16141 402123037

დიდგორი 1121

16142 211383849

საქართველოს ჩოხოსანთა საზოგადოება

16143 404539166

ა(ა)იპ ახალგაზრდული მოძრაობა პრაიდი

16144 405430305

ლაქტაციის მხარდამჭერი საზოგადოება

16145 245436531

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ებრაელთა ასოციაცია კეღილა

16146 443121505

საქართველო, წალკის რაიონი, სოფ. ყიზილქილისა, დაშბაშის, კუშის და აიაზმის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

16147 405070444

ადამიანის უფლებათა კავკასიური ინსტიტუტი

16148 424067315

ახალი ერი

16149 205208265

სოფელ დიღმის საბავშვი ბაგა-ბაღი

16150 404517304

ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგიური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია

16151 244562674

უძველესი ოქროს კოლხეთი

16152 445514845

კარგი მმართველობისა და განათლების ფონდი

16153 405209046

ახალგაზრდული პლატფორმა

16154 200225345

ნათლიერი

16155 400021436

ფაჩულიების საგვარეულო კავშირი

16156 202902118

"კულტურული ანთროპოლოგიის განვითარების საერთ. ფონ"

16157 204445270

თუშეთი

16158 404985664

შოთა აბრამაშვილის დახმარების ფონდი

16159 205280701

ნაყოფის მედიცინის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის ფონდი - საქართველოს ჯანმრთელი
მომავალი

16160 429651254

საქართველოს ვანის რაიონის ბზვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16161 405011758

სოციალური და სამართლებრივი დახმარება პატიმარ ქალებს

16162 431437634

თელავის მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციის პენსიონერთა და ვეტერანთა კავშირი

16163 404895299

კავშირი თავისუფალი სახლი

16164 445435306

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მზრუნველთა ფონდი

16165 445585634

ფონდი გულისცემა

16166 204885909

საქართველოს დიზაინერთა ფონდი

16167 429654368

ქალების ძალა2021

16168 204489160

მეოთხე კედელი

16169 404540458

ჯორჯია დეველოფმენთ მისსიონ უნიონ

16170 442571101

ცაგერის რაიონის სოფელ გაგულეჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16171 445419574

მირზა

16172 419995624

წინ მომავლისკენ

16173 249268992

აფხაზეთის კულტურულ-საზოგადოებრივი პოლიტიკის ცენტრი

16174 202933219

საქ. რეფორმატორთა კლუბი-მიზერეკორდი

16175 441558280

საქართველოს ყვარლის რაიონის სოფელ ბალღოჯიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16176 406061620

ბაღიშვილების საგვარეულო კავშირი ბაღუაშები

16177

ასოციაცია მადლის დღე

16178 401958468

კავშირი- გეოფიზიკური და ეკოლოგიური პროცესების კვლევის ცენტრი

16179 200091444

კავშირი"სრულიად საქართველოს კაზაკთა ჯარი-თადარიგის ოფიცერთა გაერთიანება"

16180 429323403

საქარველოს, დუშეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16181 448393578

ვახტანგ კახიძის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

16182 204437537

ჯარისკაცის დედა

16183 404531164

რეგენერაციული მედიცინისა და ბიოსამედიცინო ინოვაციების საერთაშორისო საზოგადოება

16184 405103276

სერი

16185 431179066

ფეხბურთის კლუბი ლოპოტა

16186 433101341

ლაგოდეხის ახალგაზრდული ცენტრი

16187 415085428

გიორგი თოფურიას დახმარების ფონდი

16188 222724470

ასოციაცია 'კურცხანა"

16189 404941131

საქართველოს სტერეოტაქსიური და ფუნქციური ნეიროქირურგიის ასოციაცია

16190 404406674

გენდერული კულტურის ცენტრი

16191 406084133

საქართველოს თრომბოზისა და ჰემოსტაზის საზოგადოება

16192 212916353

კულტურულ-სოციალური განვითარების საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კავშირი "ინტეგრაცია 2008"

16193 401973209

გიგოლაშვილების საგვარეულო კავშირი

16194 404902922

საქართველოს საავტომობილო ასოციაცია

16195 202241163

საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი

16196 404999533

მემატიანე

16197 429327196

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია

16198 202186151

მთიები

16199 405165299

საკალათბურთო კლუბი თბილისის თბილისი

16200 405537316

ინტერნეტსაზოგადოება საქართველო

16201 209476583

ბავშობიდან ინვალიდთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი

16202 237100775

თეთრი მანდილი 21+1

16203 401953971

უსაფრთხო სივრცე

16204 436031802

მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის

16205 202359919

ფონდი "გლეხების მასპინძლობა საქართველოში"

16206 205030615

წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის (ქიქოძე) სახელობის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი

16207 200052432

საქრთველოს ადვოკატთა კავშირი "ადვოკატი ადამიანის უფლებებისათვის"

16208 405039890

კრეატიულ მაგისტრთა ასოციაცია

16209 242261887

კვების პროდუქტების ხარისხის ლაბორატორია

16210 206122239

საქართველოს მცირე-მინი-მაკრო ჰესების ასოციაცია

16211 405121229

ევროპული განვითარების ცენტრი

16212 205248999

საქველმოქმედო ცენტრი თანადგომა

16213 248417903

მუხრან ვახტანგაძის სახელობის სპორტული კლუბი

16214 405112328

მოძრაობა თამარ მეფე და დავითი

16215 215149587

ინიციატივა - ნათელი მომავლისათვის

16216 202450481

თბილისის N19 საბავშვო ბაგა-ბაღი

16217 204547026

კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის ევრაზიის ინსტიტუტი

16218 230067183

საერთაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია "კათარზისის" ზესტაფონის ფილ.

16219 405133145

პორშე მოტორსპორტ ჯორჯია

16220 402200480

პოლიმერული მასალების შემდუღებელთა ასოციაცია

16221 404919488

ლიტვური ახალგაზრდული ორგანიზაცია საქართველოში ლაბას

16222 405453977

საქართველოს ჟურნალისტთა ახალი თაობა - ალიონი 21

16223 231265298

კახეთის ფარმაცევტთა ასოციაცია

16224 405317839

კაიკონა

16225 454406170

რეალური ხალხი, რეალური ხედვა

16226 219626634

პროფკავშირის ტყიბულის საქალაქო კომიტეტი

16227 200140365

"სულიერება"

16228 404581387

სამეგრელო ზემო სვანეთის ჭიდაობის ფედერაცია

16229 205204429

მევენახეთა ასოციაცია

16230 405006354

Caucasian Art Industry (CAI) - კავკასიის არტ ინდუსტრია

16231 412744678

ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო

16232 404975755

ჯავაშვილების საგვარეულო კავშირი

16233 229316166

ინვალიდთა დახმარების ასოციაცია

16234 406264331

ინკლუზიის ეროვნული ცენტრი

16235 405479110

ალტე უნივერსიტეტის ფონდი

16236 225398227

ააიპ " ასოციაცია დედები "

16237 205075372

კონფლიქტის ზონებიდან მოქალაქეთა კერძო საკუთრების დაცვისა და სოციალურ-ეკონომიკური
რეაბილიტაციის კავშირი ფენიქსი-სოხუმი

16238 202178801

თბ.მერაბ კოსტავას სახ.თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღის კავშირი

16239 404858828

საქართველოს ტრანსპორტის აკადემია

16240 404429533

არასამთავრობო ქართველ მართლმადიდებელთა ორგანიზაცია

16241 231243151

სათემო კავშირი "აღმაშენებელი"

16242 406044953

ბაითი

16243 406061853

მისია5

16244 400151045

საქველმოქმედო ფონდი ბარბარე-XXI

16245 404527865

მოუსმინე მომავალს

16246 404582634

მაბო

16247 404508788

სოფ. გაჭედილის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის აღდგენის ფონდი

16248 200269440

ეკონომიკის და მრეწველობის განვითარების ხელშემწყობი ფონდი - ეკონომინვესტი

16249 404456398

გიორგი ბიჭაშვილის დახმარების ფონდი

16250 229659553

შუამთის ნათლისღების ტაძრის მშენებლობის ფონდი

16251 404949106

ჭყონდიდის სამეცნიერო ექსპედიცია

16252 202222647

ვ.ჭაბუკიანის სახ. თბილისის სახ. ქორეოგრაფიული სასწავლებლის პროფკავშირი

16253 236686289

ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია -კავშირი "პაროს"

16254 405330976

მსოფლიო აზერბაიჯანელთა მოძრაობა თავისუფლება ყარაბაღს

16255 200064562

ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის რეფორმების ასოციაცია

16256 433105873

ბიოალტერნატივა

16257 202903411

სრულიად საქართველოს შემოქმედ ქალთა საქველმოქმედო ასოციაცია ოცნება

16258 401946141

ბეთა 2010

16259 204427940

კავკასიის ვიზუალური სფეროს დამოუკიდებელ მოღვაწეთა ასოციაცია

16260 203841959

სპორტის გულშემატკივართა კლუბი "ქართლოსი"

16261 427717786

გირებით სპორტის შეჯიბრების ფედერაცია

16262 404873794

არასამთავრობო ორგანიზაცია ''საქართველოს რეგიონები''

16263 424065317

უდეტექნიკი

16264 402129200

აბრეშუმის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნეს პალატა

16265 224074025

კავშირი "ტრანსექსპრესი"

16266 445421776

აჭარის ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია

16267 206319483

საზოგადოებრივი ინიციატივათა ალიანსი

16268 440391425

ახალგაზრდული კლუბი კავკასია

16269 200276183

ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი

16270 400053623

ბრეგვაძეთა გაერთიანებული საგვარეულო კავშირი

16271 206345249

განათლებისა და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

16272 416295538

გვანცა გვიანიძის დახმარების ფონდი

16273 205056311

ქალთა სოციალურ-ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის და სოციოლოგიურ კვლევათა კავშირი "ფსიქეა"

16274 402005762

წარმატების აკადემია

16275 230066736

როდინაული

16276 204963450

ბალტიის ქვეყნების ქალთა კავშირი "MARE BALTICUM"

16277 241561966

სატყეო მეურნეობის პროფკომიტეტი

16278 424252212

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

16279 404392000

ქართული სოფლის აღორძინების ეროვნული სააგენტო

16280 202464378

ბექაურების და ფუძით ბექაურთა საგვარეულო ერთობა - პირიმზე

16281 204459139

პაოლო იაშვილის მემკვიდრეობა

16282 220347729

რეგისტრირებული კავშირი საქართველოს ახალგაზრდობა ბედნიერი მერმისისათვის

16283 241565070

"ობოლ და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა დაცვის ასოციაცია"

16284 401954596

შუმერი აღმოსავლეთის უძველეს ცივილიზაციათა მსოფლიო ანბანური დამწერლობის სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი

16285 205045850

საქართველოს ნიჭიერ ბავშვთა დახელოვნების ცენტრი ინტეგრაცია XXI

16286 438729672

თავისუფლების დაცვის ცენტრი

16287 204463277

საზრვარგარეთ არსებული საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი

16288 441562364

საქართველოს უდიები

16289 204987504

საქართველოს ბარმენთა ასოციაცია

16290 431950043

საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდი თანადგომა

16291 202055239

კავშირი საბავშვო კინოცენტრი "ფიფქია"

16292 404491475

საქართველოს სასამართლო მედიატორთა ასოციაცია

16293 401955924

ხვამლი 2011

16294 406205690

პროგრესი უკეთესი მომავლისთვის

16295 204935785

კავშირი საქართველო-თურქეთის მეწარმეთა ასოციაცია

16296 426540629

ბოშა ქალთა ფემინისტური მოძრაობა რომა

16297 405075476

ლუმენი

16298 204558040

საქართველოს ტურისტული (სამკურნალო) ობიექტების საქმიანობის ხელშემწყობი ასოციაცია საქტურბიზნესი

16299 405404888

ცოდნის გაზიარების სივრცე

16300 203833913

ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდამჭერთა კავშირი "ინოვაცია XXI"

16301 204412288

¿მშვიდობის მარშისა და სამშვიდობო ინიციატივების საერთაშ.საკოორდინაციო ცენტრი¿

16302 405428354

გენერალ შალიკაშვილის სამხედრო-სამეცნიერო ფონდი

16303 228536572

ასოციაცია ქალები XXI - საუკუნეში

16304 412717813

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის ნიკეას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16305 204571588

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა

16306 204999403

მთა, ტყე, სოფელი

16307 245558506

პატრიოტული მოძრაობა ქვეყნის ხსნის კავშირი

16308 442729059

მარიამი

16309 209482246

განსაკუთრებულ მდგომარეწობათა საერთ.ფონდის საქ. ფილიალი

16310 220352598

S.O.S. ქართველი ბავშვები

16311 423098800

ასპინძის თავისუფალი თეატრი

16312 400255987

თავისუფალი ახალგაზრდების ასოციაცია

16313 405137123

აქტა ნონ ვერბა

16314 400060777

Eurovision Georgia

16315 401970854

საქართველოს საკალათბურთო კლუბთა ასოციაცია

16316 435432925

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ სალხინოს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

16317 234067666

სათემო კავშირი ლილე

16318 220019405

სამეგრელო ზემო-სვანეთის დისახლისთა და ინვალიდთა ასოციაცია

16319 400020801

დარჩიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

16320 416306786

მწვანე ქალაქი

16321 405027331

საქართველოს ევროპული არჩევანი

16322 419983414

ზუგდიდის თემის განვითარების ცენტრი CDC

16323 249271201

საქართველოში კომფლიქტების მოგვარების საიმფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრი - ერთიანი
საქართველო

16324 425053657

იმერეთის რეგიონალური ფუტსალისა და მინიფეხბურთის კავშირი

16325 202178730

თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული სამხედრო აკადემიის კურსანტთა და მსმენელთა კავშირი

16326 404404060

საერთაშორისო ფონდი თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი

16327 220411409

ასოციაცია ,,აისი-2008"

16328 402093612

გაერთიანებული საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია

16329 400253621

რაგბის კლუბი ასკანელი

16330 405019554

ხელოვნების ხელშეწყობის ფონდი - ავტოგრაფი

16331 445595080

ბაფიტი

16332 415099379

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო კლუბი ნანა

16333 404503505

მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და კონტროლის ცენტრი - მომხმარებელი

16334 204452733

იურიდიული ფირმა GAC

16335 441993069

ჩოხატაურის სტრატეგიული განვითარების კავშირი-იალონი

16336 400185688

საქართველოს ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის №3-ის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

16337

რეგისტრირებული კავშირი სარკმელი

16338 400297004

ახალგაზრდა ლიდერების საერთაშორისო აკადემია

16339 200271348

სოციალური ინფორმაციების ცენტრი

16340 245440410

რეგისტრირებული კავშირი სერთიფიკატი-2003

16341 236083572

ალტერნატივა

16342 440889335

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ მოხისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

16343 406243792

წარმატების საერთაშორისო აკადემია

16344 221286748

სამოქალაქო ინიციატივების ახალგაზრდული ცენტრი

16345 240393276

ქალთა და ბავშვთა განათლების და სოციალური დახმარების ცენტრი

16346 404567811

ბუნებრივი ავტოგაზგასამართი სადგურების ასოციაცია

16347 400017110

Grand Hope Millennium-(GHM)

16348 231283009

"სხივი +"

16349 234210298

რეგისტრირებული კავშირი "ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი ქვემო ქართლში"

16350 204973305

"უორ რეზისთერზ ინთერნეიშენალ - ჯორჯია"

16351 215092628

რეგისტრირებული კავშირი დემოკრატიული საქართველოსთვის

16352 445479544

ქ.ბათუმის ქართული და აღმოსავლური ორთაბრძოლების სპორტული კლუბი შევარდენი 76

16353 204502010

წმინდა იოსების ადმინისტრაცია

16354 445602152

შშმ ქალთა ალიანსი

16355 228534486

,,დ\წყაროს რ-ნის ქალთა საბჭოს რეგისტრირრებული კავშირი"

16356 445569787

ბათუმის ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია

16357 224072544

კავშირი სხვილისი

16358 404537881

დემოკრატიული მმართველობის და ინოვაციების ინსტიტუტი

16359 224080535

კავშირი ,,თისელი-2005"

16360 400271629

მცხეთა მთიანეთის რეგიონის ქალთა ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

16361 430041117

ამბრი - საქართველო

16362 239399815

დავით თორაძის სახელობის საჩხერის სამუსიკო სკოლა

16363 404997571

საქართველო - აშშ სამედიცინო კოოპერაცია Georgia - USA Medical Cooperation GUMC

16364 445611366
16365 218033795

ა(ა)იპ ფეხბურთის საერთაშორისო აკადემია იმპულსი
ხალხთა მშვიდობიანი თანაარსებობის,საერთაშორისო სამართლებრივი დაცვისა და
მონიტორინგის,დემოკრეტიის,ბავშვთა ხსნისა და პედაგოგთა სოციალური რეაბილიტაციის
საერთაშორისო ორგანიზაცია კავშირი

16366 400323128

ქალთა ხელბურთის გუნდი მართვე

16367 202168705

ნეოროგანვითარების დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კავშირი

16368 405259483

თაობები ზრდისთვის

16369 435431034

ფრიდონ დანელიას საარჩევნო კომპანიის ფონდი

16370 402131787

ცივილ ენდ მედია ინიშიოტივს

16371 220352838

სათემო კავშირი მეგზური

16372 417891446

გორის დევნილთა დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16373 202203285

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ასოციაცია

16374 445455659

ასოციაცია ქლიარ აიდიას

16375 203868430

"საოპერო და საბალეტო ხელოვნების ღორძინების საერთაშორისო ფონდი"

16376 448051385

საქართველოს ხულოს რაიონის, დიოკნისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16377 405012212

საგვარეულო კავშირი ბაძაღუა

16378 445463463

ფუტკარაძეთა საგვარეულო კავშირი

16379 406102792

ქართული ცხობა და კულტურა

16380 433104375

საქართველოს ლაგოდეხის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16381 445462605

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მშენებელთა, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მუშაკთა
გაერთიანებული პროფკავშირი

16382 436048126

პიროვნება, დანაშაული და საზოგადოება

16383 231244212

თEლავის სკოლა გიმნაზიიის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია "მომავალი"

16384 405050180

თვითმართველობა საქართველოში

16385 231249805

თელავის რეგიონული მხატვართა კავშირი

16386 234242593

ააიპ მარნეულის რაიონის ა.ს.ი.ძ.ს.პ.ს.გ.ხ.კ. "პიროვნება, საზოგადოება, სახემწიფო"

16387 405251212

მდგრადი განვითარების პლატფორმა

16388 401974146

საქართველოს ყრუ და სმენადაქვეითებულთა სპორტული ასოციაცია

16389 437073729

გურიის ადგილობრივი გიდებისა და მასპინძელი ოჯახების ასოციაცია- ,,აღმოაჩინე გურია''

16390 418473093

პოლონურ-ქართული თანამშრომლობის ცენტრი

16391 218031323

ოჯახის კონსულტაცია-დახმარების ცენტრი ,,თანადგომა"

16392 417879451

ღვინის ოსტატები

16393 204968525

ბი-სი-ჯი კვლევა (სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი)

16394 204445500

საქართველოს ეროვნული სათათბიროს აღმასრულებელი საბჭო

16395 438109967

საქართველოს მუსლიმთა ლიგა

16396 405225457

სამართლის ცენტრი ი.მ.

16397 206283216

საქართველოს ქურთთა კავშირი

16398 238746531

სრ. საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოც. უზრუნველყოფის ფონდის
სამტრედიის რ-ული ო

16399 404867257

დასაქმების ხელშემწყობი საკონსულტაციო ცენტრი

16400 429649892

მედიკოსთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

16401 211388336

ასოციაცია NGO აუდიტორთა კავშირი

16402 242008796

ჩოხატაურის სერვის ჯგუფი

16403 441484699

გერგარტი

16404 226151632

კავშირი სადგური

16405 400085233

ფონდი ჩიტო-გვრიტო

16406 208214804

შპს შავი ზღვის ქვეყნების შაქრის გაერთიანებული კომპანია

16407 401945240

მედია - დემოკრატიული არჩევანი

16408 404634099

ახალგაზრდა პროფესიონალთა ასოციაცია

16409 204426549

ზაზა-ჰუმანიტარული კავშირი

16410 405426114

ფონდი მზესუმზირა

16411 205003841

თბილისის ჭიდაობის ფედერაცია

16412 404392153

ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაცია

16413 404858123

საქართველოს ჰეპატოლოგთა და ნეფროლოგთა ასოციაცია

16414 200077754

ქ. თბილისის 153-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

16415 205241941

ნიკოლოზ გეგეჭკორის დახმარების ფონდი

16416 404513530

საქართველოს მომავლის პროექტი

16417 406168917

ერთად ვიზრუნოთ და გადავარჩინოთ

16418 405218250

ჯანდაცვის კვლევის და ხარისხის სააგენტო

16419 202211757

ადამიანის უფლებათა დაცვის,განათლ.,ჯანდაცვის,კულტ.და სპოტის ჰუმანიტ. და საქვ.დახმ.კავშ.
"ქომაგი"

16420 235446022

თანადგომა

16421 435891215

ლერი ნაკანის სახელობის სპორტული კომპლექსი

16422 404563762

ფიზიკური აღზრდისა და მასობრივი სპორტის ფედერაცია

16423 435434816

სალხინოს ოჯალეში

16424 400307404

საერთაშორისო ქართულ-უკრაინული ასოციაცია ესთეტიკური მედიცინა და ფსიქოლოგია

16425 402214590

მაღალტექნოლოგიური ბიზნეს ჰაბი

16426 405107101

საქართველოს გრეფლინგის ეროვნული ფედერაცია

16427 206337597

ფსიქიატრიის განვითარების ასოციაცია

16428 404413032

დანელიათა საგვარეულო კავშირი

16429 404927727

წიგნის ხელოვნების ცენტრი

16430 404615626

სამართლიანი ეკონომიკის ინსტიტუტი

16431 404858720

საქართველოს მუნიციპალური სამართლის ასოციაცია

16432 406105334

ახალგაზრდები ახალგაზრდობისა და მომავლისათვის

16433 202187640

207-ე ბაგა-ბაღის აღორძინების ფონდი

16434 220356068

თუთარჩელა

16435 404570031

სიზმარი

16436 445386092

ნაგერვაძეთა საგვარეულო კავშირი

16437 200223347

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირი ამქარი

16438 205242619

სავაჭრო და სამრეწველო პალატა საფრანგეთი-საქართველო

16439 206102867

საქ.მეცნიერთა,ხელოვნების მოღვაწეთა და რელიგიის მსახურთა შემოქმედებითი კავშირი "შემეცნება"

16440 223102416

კავშირი "მესხეთ-ჯავახეთის მეომართა ვეტერანთა კავშირი"

16441 205047117

მსოფლი ურთიერთობათა საბჭო (საქართველო)

16442 205277430

სკი ჯორჯია

16443 423351857

ახალქალაქის დახურული საცურაო აუზი

16444 405422957

თბილისის სამთო სავალი სათხილამურო სპორტული კლუბი

16445 237093603

სათემო კავშირი ასკანა

16446 402005469

საქართველოს ღვინის სავაჭრო პალატა

16447 247009400

ჯანსაღი გარემო-XXI

16448 436049321

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ჯვაროსნები

16449 405035377

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრი სიბე-საქართველო

16450 204435851

ანსამბლი რუსთავი

16451 227730845

კავშირი "ქალთა ხმა"

16452 441996191

ღია სივრცე

16453 205259441

გერგეთი

16454 206333564

ნიღბების დარბაზი

16455 400324314

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი შტურმი 2022

16456 204565096

ერთობისა და განვითარების საგვარეულო ფონდი "შელია"

16457 422720764

ადიგენის წყალმომარაგება

16458 248056419

ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღი

16459 405240449

ძლიერი საქართველოსთვის

16460 405477158

ბეისმენთი

16461 404472762

საქართველოს მასწავლებელთა ასოციაცია

16462 230092191

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

16463 400194240

საგზაო უსაფრთხოებისა და ავტოსკოლების ასოციაცია

16464 204427897

კულტურა და ხელოვნება მომავალს. კავშირი

16465 404913732

Unity of Purpose

16466 448056040

სამოყვარულო ფეხბუთის გუნდი ღორჯომელი

16467 425357204

საქველმოქმედო საზოგადოება-დარვაზ

16468 220348951

რეგისტრირებული კავშირი სამეგრელო-სემო სვანეთის რეგიონალური კარატე-დოს ფედერაცია

16469 401991966

სამხრეთ კავკასიის ახალგაზრდა ქალ ექსპერტთა ქსელი მშვიდობის და უსაფრთხოებისთვის

16470 406031020

ერთიანი სტუდენტური ალიანსი

16471 421268808

ქალთა ასოციაცია ვაკეთოთ ერთად

16472 204949477

კომუნიკაციების განვითარების ასოციაცია

16473 402175828

თბილისის სათხილამურო გუნდი

16474 233645482

კავშირი არასამთავრობო ორგანიზაცია ალტერნატივა

16475 400261907

ელექტრონული მმართველობის ლაბორატორია

16476 417878960

დროა

16477 242262396

ჩხოროწყუს რაიონის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კავშირი ქსენონი

16478 216362371

საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირების ქვ. ქართლის პროფესიული კავშირების ცენტრი

16479 405209448

გაერთიანება ქართული ხორბალი

16480 200078575

"საქართველოს ქრისტიანთა კავშირი"

16481 402008117

რეგიონული განვითარების ფონდი

16482 430027507

ერთად გადავარჩინოთ ჩვენი ქალაქი

16483 442730449

ასოციაცია შვება

16484 445611437

ბათუმი ქურთულუშ ქილისესი

16485 433651639

გურიის კარატეს ფედერაცია

16486 416320733

სულთმოფენობის სახელობის ტაძარი

16487 204959385

კაბელი

16488 406217507

თბილისის სუმოს რეგიონალური ფედერაცია

16489 400313004

კეთილდღეობის საზოგადოება: აკაცუკი

16490 405048247

ფონდი მერცხალი

16491

მერიონი

16492 204570482

ქართული ჰერალდიკის სახლი

16493 248048660

ხულოს იურისტთა კავშირი

16494 405391981

ქართული ინტერნეტ საიტების ასოციაცია

16495 402164830

ტოლერანტული საქართველოსთვის

16496 435892535

გვალდირი

16497 400060072

ჯანმრთელობის დაცვისა და ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი

16498 204977882

საერთაშორისო ფონდი "ძველი და ახალი ხელოვნება"

16499 404476152

ქართულ ევროპული სავაჭრო ასოციაცია

16500 404506254

აფხაზეთის ახალგაზრდობის შემოქმედებითი კავშირი ახალგაზრდობა, მშვიდობა და განვითარება

16501 206125334

საერთაშორისო საქველმოქმედო კავშირი "მერსი"

16502 245621741

6 მაისის პარკი

16503 424253943

საქველმოქმედო ფონდი წინ წარსულისკენ

16504 406068570

ქანთარიების საგვარეულო კავშირი

16505 202352435

საქართველოს პარენტერალური და ენტერალური კვების რეგისტრირებული კავშირი

16506 205254204

ანტიმიკრობული თერაპიის ინსტიტუტი

16507 404425369

სპორტული სარაგბო კლუბი იუნკერები

16508 224070751

სმკ საარჩევნო ფონდი ,,შტაბი"

16509 405135928

ფრემა

16510 205245741

საქართველოს მაშველთა კლუბი

16511 405171193

ვეტერანთა შემოქმედებითი კავშირი

16512 427719230

ვეტერან სპორტსმენთა და გულშემატკივართა კლუბი

16513 406304217

ქალები ღვინის ინდუსტრიაში

16514 416288920

რუსთავისა და მარნეულის ეპარქიასთან არსებული სახელობო სკოლა

16515 229725349

ვანის რაიონის სოფელ შუამთის ასოციაცია სათემო კავშირი „შუამთა“

16516 405355583

აგრარიკოსთა კლუბი

16517 404949071

საქართველოს კანოეს ეროვნული ფედერაცია

16518 442729905

წმინდათა მთავარანგელოზთა მიქაელისა და გაბრიელის სახელობის მშენებარე ეკლესიის ფონდი
ფახულანის თემში

16519 434169071

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის,სოფ.თამარისის,ახალი დიოკნისის და ალავარის დემიკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

16520 405367570

მთაწმინდის პარკის მეგობრების კლუბი

16521 436041454

წეროვანის ფსიქიკური და ფიზიკური უნარშეზღუდვების მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა დღის ცენტრი

16522 235446040

იმედი

16523 445437340

ცხოველთა სამყარო

16524 404967899

აგრო-ბიზნესის კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

16525 212799382

ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის გიმნაზიის აღორძინების კავშირი

16526 425362252

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფლების რანჩპარის, მწყნეთის, ჭაპალას, სავანეთის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

16527 428519748

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი

16528 234066300

ძიუდოს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონალური ფედერაცია

16529 446952405

აბუსერიძეთა (აბუსელიძეთა)საგვარეულო საზოგადოება

16530 204571150

ფასეულობათა კვლევის საზოგადოება

16531 402071912

საქართველოსა და აზია-აფრიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

16532 405359124

მეტი ჩართულობა განვითარებისა და სოციალური ცვლილებებისთვის - განათლება განვითარებისათვის

16533 215608812

ჭიათურა-საჩხერის ლიტერატურული გაერთიანება

16534 218038317

კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი ქორეოგრაფიული სტუდია ,,მიმინო"

16535 405018314

წიწამური დღეს

16536 436685990

ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

16537 422738130

საგანმანათლებლო ფონდი ახალციხე

16538 433105702

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების
ცენტრი

16539 445516415

თენგიზ ფერცელიძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი მაჭახელა

16540 446976210

ვი იუ ოლ

16541 204559147

ანსამბლი შემოქმედი

16542 423351116

მონადირეთა და მეთევზეთა კავშირი– გოლუბ

16543 405045623

საქართველოს სკვოშის სპორტული ფედერაცია

16544 437066559

დავითის და კონსტანტინეს სახელობის ტაძრის აღდგენა-მშენებლობის ფონდი

16545 237097253

სათემო კავშირი ძეგორა

16546 245535194

დემოკრატიისა და სამართლიანობის ინსტიტუტი

16547 419988035

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო

16548 235893306

ბეთქილი

16549 423101155

ახალგაზრდების განვითარების დასაქმების და შრომითი მიგრაციის პრევენციის ცენტრი

16550 404968148

განათლების ,თანასწორობისა და განვითარების ცენტრი

16551 204412439

მზადყოფნა გადარჩენისათვის-ფონდი

16552 204459228

ოჯახზე ორიენტირებული მოვლა

16553 405162210

საქართველოს მონადირეთა,მეთევზეთა და ბუნების დამცველთა მოძრაობა

16554 445462641

აჭარის განვითარების ცენტრი

16555 231247004

რეგიონის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

16556 244551285

რეგისტრირებული სათემო კავშირი პატარა ფოთისათვის

16557 405112569

საქართველოს ვიტრო-რეტინოლოგთა ასოციაცია

16558 424611156

ოჟიოს მარანი

16559 205188964

რეგისტრირებული კავშირი - კეთილდღეობის მოდელი

16560 401975886

ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

16561 404954279

იარე ფეხით

16562 245442427

ახალგაზრდა ბათუმელთა კავშირი ერთიანობა და კეთილდღეობა

16563 406225017

კიკ-ბოქსინგის კლუბი ენგური

16564 445501653

ტურიზმის ინსტიტუტი

16565 406094710

ახალი ძალა და სამართლიანობა

16566 405383703

არტ-ინტენტი

16567 429650807

ვანის ღირსების დამცველთა საზოგადოება

16568 406101150

თეიმურაზ ბობოხიძის 2013 წლის საქართველოს საპრეზიდენტო კანდიდატის ფონდი

16569 405076260

ბი ჰეფი

16570 404485482

თანამედროვე აზერბაიჯანის ინსტიტუტი

16571 248412793

სამედიცინო ასოციაცია თანა

16572 402114083

საქველმოქმედო ფონდი გზაჯვარედინი

16573 445580345

სოფელ წითელხევის წმინდა და კეთილმსახურე მეფე დავითის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

16574 448418329

საქართველოს ქართული მეკვერნის კლუბი

16575 420425016

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი უნივერსიტეტის ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

16576 218062619

კავშირი ქვახვრელი

16577 233730941

ფონდი გურია

16578 212815603

საქართველოს საქველმოქმედო საერთაშორისო კავშირი სიკეთის სახლი

16579 205288918

უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი

16580 204568547

კავკასიელ ხალხთა კონფედერაცია +

16581 445416700

აჭარის ექსპორტიორთა ასოციაცია

16582 405526257

ფოკუს მედია

16583 219627438

საქ. მშენებელთა ფედერაციის ტყიბულის რ-ული ორგანიზაცია

16584 204572685

საქართველოს რკინიგზელთა ასოციაცია

16585 216372618

რუსთაველ აზერბაიჯანელთა კულტურული ცენტრი

16586 404476223

ქართულ ესპანური სოფლის მეურნეობის განვითარების და მხარდაჭერის ფონდი

16587 202362718

მომხმარებელთა და გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვის ეროვნული ინსტიტუტი

16588 204418157

საქართველოს განვითარება ინტერნეტის მეშვეობითკავშირი

16589 223238397

ახალგორის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

16590 405140707

ძიუდო კლუბი ოლიმპიური ვარსკვლავი

16591 416337681

ნ.ბ.კრივის კლუბი

16592 200270296

საქართველოს მიკრობიოლოგთა საზოგადოება

16593 203836411

საქართველოს შემოქმედებითი კავშირი საქართველოს მუსიკალური საზოგადოება

16594 232001730

კავშირი თერჯოლის საფეხბურთო კლუბი "იმერეთი"

16595 205217111

მსოფლიო უსაფრთხოება და ბავშვი

16596 404508350

საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ახალგაზრდული ფედერაცია

16597 237081769

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საფეხბურთო კლუბი "მერცხალი"

16598 406205903

საქართველოს კონკურენციის ინსტიტუტი

16599 412685296

სამოქალაქო ჟურნალისტიკის განვითარების ცენტრი

16600 405383455

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სოციალურად დაუცველ ქალთა ფონდი 2020

16601 405427220

კრეატიული განათლების ინსტიტუტი - ირიდა

16602 239403203

დოსტაქარი

16603 404380898

კავკასიის კულტურული ცენტრი

16604 405139746

ევროპის ახალგაზრდა დელეგატები

16605 412697416

მთიები-2014

16606 420426346

საქართველოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16607 404475457

საერთაშორისო მულტიმედია ლაბორატორია

16608 404854680

რაგბის კლუბი ლომები თ.ს.უ

16609 203860839

"ბიო"რეგისტრირებული კავშირი

16610 406123699

საქართველოს კაიტბორდინგის ფედერაცია

16611 402151531

პროფესიული დაავადებების კვლევის ასოციაცია

16612 448056996

ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ჯგუფი ეკოხულო

16613 405510139

ლელაძეთა საგვარეულო კავშირი

16614 405304264

საქართველო-იტალიის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის სააგენტო -ჯეოიტალი

16615 204561492

თბილისის არქიტექტორთა და სკულპტორთა ასოციაცია

16616 204859796

თბილისის №75 საბავშვო ბაგა-ბაღი

16617 406253049

ეზრა

16618 415087738

სამეგრელოს რეგიონის კალათბურთის ფედერაცია

16619 228546605

კახეთის ბოშათა გაერთიანება - რომა

16620 202906846

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ასოციაცია "მსოფლიო ლაბორატორია"

16621 437374440

თბილისის ბოქსის სკოლა

16622 205000817

"ასოციაცია-გაეკი"

16623 443119563

კავშირი აიაზმა 2013

16624 239406442

მედეა ჯაფარიძის სახელობის არგვეთის კულტურის სახლი

16625 215606994

ჰიპოკრატე

16626 404556048

არტ - მთენი

16627 420007735

საქართველოს ახალგაზრდული ალიანსი

16628 404524127

კულტურათა დიალოგის საერთაშორისო ცენტრი

16629 204439615

გენდერი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის

16630 220346445

რკალი

16631 404945583

Art Bridge

16632 400211873

ა(ა)იპ ფსიქოლოგები მართლმსაჯულებისთვის

16633 400189684

ინფორმირებული საზოგადოება

16634 406173698

ლევან უგულავას დახმარების ფონდი

16635 436034122

სოფლის განვითარების ხელშემწყობი რეგიონული ფონდი ლაშარისჯვარი

16636 211383377

საბინაო საზოგადოებრივი ასოციაცია "დიდი დიღომი"

16637 401962612

საერთაშორისო ბიზნეს-აკადემია

16638 212708729

საქართველოს სურსათისა და საზოგადოებრივი კვების სპეციალისტთა კავშირი

16639 406051551

საგანმანათლებლო კონსულტაციების ცენტრი

16640 432545141

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ აღაიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

16641 429653314

ბეჟან ხურციძის სახელობის ფონდი

16642 243126345

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "დაბა თრიალეთი"

16643 200057419

ინვალიდ ბავშვთა და მოხუცთა საერთაშორისო კავშირი /ასოციაცია/ XXI

16644 220350796

მედეა

16645 400144170

ბურჯალიანის ფონდი

16646 404527712

ახალგაზრდობა ერთიანი მომავლისათვის

16647 404509876

ვალიდა

16648 406038050

ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი 2010

16649 405487753

საქართველოს ენოტურიზმის ასოციაცია 2020

16650 444547162

კავშირი დემოკრატიული და სამართლიანი საქართველო

16651 433106774

საქართველოს ასოციაცია საერთაშორისო განათლებისთვის

16652 206125959

საქართველოში უშვილობის პრობლემის გადაჭრის ხელშეწყობის ფონდი

16653 200067925

საქ. ანთროპოსოფიურად ორგანიზებულ ექიმთა კავშირი

16654 404575562

ხელოვნების ფონდი ნიქოზი

16655 404444543

საქველმოქმედო საზოგადოება ჩუღურეთელი

16656 434065842

ლენტეხის თემებში მოსახლეობასთან ურთიერთობის საკონსულტაციო ცენტრი

16657 404387999

Youth Association for Future Development (ახალგაზრდული ასოციაცია მომავალი განვითარებისთვის)
(YAFFD)

16658 440397269

არაძალადობრივი და სტრატეგიული სამოქალაქო კამპანიების მხარდაჭერის ცენტრი - კანვას
საქართველო

16659 211338042

ქართველ და გერმანელ ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი

16660 431440808

ვაისიჯი გრუპ

16661 422738434

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების საერთაშორისო საზოგადოებრივი ფონდი

16662 224623959

"კავკასდიური ცენტრი"

16663 402149411

ლეგალ ვიჟენ

16664 445548845

საქართველოს ჰალალის სერთიფიკატის ასოციაცია

16665 402188226

ა(ა)იპ სქილსჰაბი

16666 206120320

შემოქმედთა ასოციაცია "რევერანსი"

16667 206109209

ფონდი ეზრა ინტერნეშნლ ჯორჯია

16668 431945176

წმიდა მოწამეთა დავით და კონსტანტინეს სახელობის კავშირი

16669 428522770

მოქალაქეები თანასწორობისთვის

16670 400066432

ქალთა ერთიანობის ასოციაცია

16671 237091794

ოზურგეთის რაიონის სოფ. ცხემლისხიდის სათემო კავშირი ცხემლისხიდი

16672 208177284

ქ. თბილისის მერიის მერი ნაკაშიძის სახელობის №17 ხელოვნების სკოლა

16673 205000087

რეგისტრირებული კავშირი "ჯემალ სეფიაშვილის სტუდია"

16674 225060206

სათემო კავშირი "ფერსათი"

16675 400021481

ნოსტალგია

16676 406235131

ახალგაზრდული მოძრაობა მწვანე მომავლისთვის

16677 205149230

ძეგლთა რესტავრაცია და კვლევის ცენტრი

16678 204851204

ინტერკულტურა

16679 222722891

კავშირი ხვანა

16680 404491402

კოლექტიური შემოწირულობების პლატფორმა ფონდი ივერია

16681 220410133

კოლხეთის ძველმართლმადიდებლური ეკლესიის სათვისტომო

16682 204566068

საქართველოს ნიადაგთმცოდნეთა საზოგადოება

16683 224631290

საქართველოში ჩეჩენი ლტოლვილების საკოორდინაციო საბჭო

16684 426111897

ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

16685 215133601

ასოციაცია მეგა

16686 204434647

ხაბად ლუბოვიჩის სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

16687 245568835

აჭარის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი

16688 237082143

სათემო კავშირი ზვარი

16689 205011636

"თემიდა"

16690 205015099

საქართველო-რუსეთის ბიზნეს საბჭო

16691 405312184

ველური ბუნების მონიტორინგისა და აღდგენის ცენტრი

16692 205234496

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია

16693 412707940

ქალაქ ქუთაისის სიმფონიური ორკესტრი

16694 400181085

ელდიეი ინთერნეიშენალ

16695 204521892

კავშირი ველი

16696 436255570

ინოვაციები განათლებისთვის და დასაქმებისთვის

16697 405228329

ჰარტი - ფსიქოლოგიური, საკონსულტაციო, სასწავლო ტრენინგ-ცენტრი

16698 200097554

"იურისტები და ჟურნალისტები ადამიანის უფლებებისათვის"

16699 441555951

კახეთის ტრადიციული მეღვინეობის ასოციაცია

16700 441995236

საქართველოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ხიდისთავის, ხევის, ნაბეღლავისა და ზოტის თემის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16701 431437055

ელვა დელივერი

16702 204442193

დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია მედია გლობალი

16703 402042767

საქართველოს სოლიდარობის ქსელი

16704 405050705

გრუნტების მექანიკისა და გეოტექნიკური ინჟინერინგის საქართველოს საზოგადოება

16705 229326850

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წილკნისა და დუშეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი

16706 204994499

"საქ. ექსპორტის გზის გამოკვლევა ინტერნეტის მეშვეობით"

16707 436683563

სათხელთა სათვისტომო

16708 202452746

სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი

16709 205038948

მესის მართვის სამართლისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების კოლეჯის თბილისის
წარმომადგენლობა

16710 200078058

ქ. თბ. გლდანი-ნაძ. რ-ნის მე-60 ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

16711 204482283

მუნიციპალური ადვოკატი

16712 440891466

სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისთვის 2019

16713 205010147

ტერა ინკოგნიტა (ცვ.11.07.06)

16714 204432961

შემოქმედებითი კავშირი

16715 211396755

ინტერსექტორული კვლევების ჯგუფი

16716 226576130

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო
გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

16717 445573488

ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია

16718 416362689

მსკ რუსთავის ოლიმპი

16719 211387916

საქართველოს პროფესიონალთა ასოციაცია

16720 404948090

რაგბის სამოყვარულო კლუბი ხალიბები

16721 402098902

ფონდი სლავური დიასპორა

16722 203857861

"მეანაბრეთა, აქციონერთა და ინვესტორთა კავშირი"

16723 229320687

ბინის ინდივიდუალური მესაკუთრეთა კავშირი სავანე

16724 404982970

ზუკა მაკარიძის დახმარების ფონდი

16725 232559843

"წმინდა დანიელის სახელობის რელიგიური საქველმოქმედო ორგანიზაცია"

16726 434068180

ერთად ლენტეხის მომავლისათვის

16727 247009838

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღი

16728 204459923

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი კერესელიძეები

16729 412722754

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების სააგენტო

16730 236083126

საქართველოს ჟირაფები

16731 405304022

საკალათბურთო კლუბი ზაზა

16732 211359340

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა სოციალური რეაბილიტაციის კავშირი

16733 405283330

თემი და ვეტერანები

16734 402168587

საქართველოს მებრძოლთა ლიგა

16735 400137972

მიუზიქ პრო

16736 204963101

"თემის განვითარება"

16737 406357721

ივერია 2021

16738 202238391

კეთილდღეობა prosperiti

16739 404520354

საქართველო ძველი თბილისის ქვედა ვერას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16740 206141405

ცოდნბის, ინფორმაციის და ტრეინინგის ცენტრი დსთ-ს აზიის და კავკასიის ქვეყნების ებრაული
თემებისათვის

16741 245444988

სტრატეგიული განვითარების ინსტიტუტი

16742 402065082

ტტსი-სი

16743 404381717

ნაცნობი კორკოტა

16744 202229347

არასამთავრობო (კერძო) სასწავლებლების ასოციაცია

16745 416295949

თინათინ ნიკორაშვილის დახმარების ფონდი

16746 404521193

ჩვენ აქ ვართ

16747 404624215

პერიქეა

16748 418474528

შიდა ქართლის ჭიდაობის ფედერაცია

16749 204973172

"სოციალური რეფორმების საერთაშორისო საინფორმაციო ცენტრი"

16750 202207272

ეკოპოლისი

16751 404530575

წმინდა სამების სახელობის მშენებარე ეკლესიის ფონდი უფალო შეგვიწყალენ

16752 205198926

ტურიზმის საერთაშორისო ცენტრი კავკასიაში

16753 402179913

საქართველოს ენეაგრამას ასოციაცია

16754 205291806

თაფლის სანთელი

16755 405466874

პოლიტიკის ფონდი

16756 406049020

ფუსტელნი

16757 427727622

მშვიდობისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი

16758 436255197

მცხეთა-მთიანეთის ჭადრაკის ფედერაცია

16759 216397708

რუსთავი-სიტი

16760 406244461

ახალი ქართული სოფელი

16761 402007056

პოზიცია

16762 202215815

რეგიონალური კვლევის და განვითარების თბილისის საერთაშორისი ცენტრი

16763 430025117

ნაუნჯიმადლიანნი

16764 416292023

სამხატვრო ფონდი დავითი

16765 446974971

ციხისძირი

16766 445495456

ქართული მყეფარას მოყვარულთა საზოგადოება - მეკვერნე

16767 405392169

ინსფაიერ

16768 205293555

საქართველოს წყალქვეშა ცურვის ეროვნული ფედერაცია

16769 202230763

საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებათა ასოციაცია

16770 405500541

სეკტორ27

16771 415086873

ახალსოფელი 2013

16772 434066182

საქართველოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჟახუნდერის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

16773 202164745

საერთაშორისო ინტეგრაციის ცენტრი

16774 404616616

ქართულ სომხური ინტელექტუალური ფედერაცია

16775 406354840

თბილისი იუნაიტედი 2022

16776 244958168

ხონის ახალგაზრდული კავშირების ლიგა

16777 400092528

კოჯრის ახალგაზრდული ასოციაცია

16778 402014468

რუსთავის ბავშვთა და მოზარდთა საბალეტო დასი

16779 236687929

კავშირი ,,ჯიგრაშენი"

16780 402028809

საქართველოს ახალგაზრდა ეროვნული ალიანსი

16781 445538231

სპორტული კლუბი ჰიროკოპტერი

16782 208206822

იურისტთა საერთაშორისო კლუბი

16783 454406606

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

16784 402214144

დაეხმარე უკრაინას

16785 400267643

დემოკრატიისა და მონიტორინგის ცენტრი

16786 216396683

ჯანმრთელი დედა-ჯანსაღი თაობა

16787 202433090

გეო-ანალიტიკური კვლევის ცენტრი

16788 423354676

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ კარწახის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16789 445639943

ფონდი ინტერაქტიური განათლება

16790 412751794

უკეთესი ახალი თაობისათვის

16791

ალტერნატივა სსს არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებული კავშირი

16792 404465182

ესტრადის, თეატრისა და კინოს ხელოვანთა თანამეგობრობის ფონდი

16793 204423908

საქართველოს პატიოსან ადამიანთა კავშირი

16794 440395225

პენსიონერების ასოციაცია

16795

აისი

16796 204920559

კავკასიური ფემინისტური ინსტიტუტი

16797 406320707

საქართველოს ევროპული ინიციატივა

16798 202192634

მარტოხელა დედების, იუდედმამოდ დარჩენილი, ინვალიდ და ქუჩაში მოხეტიალე ბავშვთა დაცვის
დამოუკიდ. ფონდი

16799 406156966

ორი

16800 218024135

შიდა ქართლის ბერძენ ფერმერთა და მეწარმეთა ასოციაცია გერმესი

16801 401979917

უფლებადამცველები სამართლიანობისათვის

16802 202189416

11-ე ბაგა ბაღის განვითარების ფონდი

16803 404614538

ჰიდრო ალიანსი

16804 422432111

საქართველოს, აბაშის რაიონი, აბაშას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16805 400188471

საქართველოს ეროვნული ერთობა

16806 404401045

Exsclusive Group

16807 202063998

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და რეალიზ.უფლებების დაცვის ცენტრი

16808 200052487

სტუდია ტელევეზირი

16809 443567141

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

16810 204987942

"მწვანე ბილიკი"

16811 412684929

დასავლეთ საქართველოს ნიჩბოსნობისა და კანოეს ფედერაცია

16812 404984807

RAJIV GANDHI OLYMPIC CENTER - RGOC

16813 405029543

ფონდი სიყვარულის მატარებელი

16814 412749708

ქართულ-ევროპული სტარტაპის სკოლა „ესა“

16815 206345882

ახალგაზრდების მხარდაჭერისა და სოციალური დახმარების ცენტრი

16816 200075747

გლდ.-ნაძ. რ-ნის პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის კომოტეტი

16817 216289219

ქართული სასულიერო და საერო კულტურის შემსწავლელი და გამავრცელებელი საზოგადოება ნათელი

16818 204973500

საქართველოს ეკონომისტთა კავშირი "ეკონომიკა საზოგადოებისთვის"

16819 202066496

მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ინტელექტი

16820 230092066

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

16821 436684410

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განძის საბავშვო ბაღი ძნწაღიკ

16822 237097583

სათემო კავშირი შემოქმედისა და ცხემლისხიდის საკრებულოთა გაერთიანება სარანგი

16823 402182053

ენთუზიასტები ადგილობრივი ინიციატივისთვის (ელი)

16824 204424220

სამხედრო ჟურნალისტიკის ცენტრი

16825 204450922

გერმანულ-ქართულ, კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობათა ცენტრი

16826 400005089

სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო ცენტრი

16827 448050475

მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

16828 422717037

მზრუნველი 2010+

16829 205043246

საერთაშორისო საქველმოქმედო კავშირი ევოლუცია

16830 454407589

ორგანიზაცია აგარანი

16831 204434656

განათლება და ახალი ტექნოლოგიები

16832 202203962

საქველმოქმედო ასოციაცია "მორის"

16833 422432157

ა(ა)იპ ღირსეული დაისი

16834 241579957

ყვარლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

16835 428881695

ძიუდოს სკოლა N1

16836 231246666

წინანდალი 2002

16837 405242900

სოციალური უფლებების განვითარების ინსტიტუტი

16838 405016655

შ.შ.მ ბავშვთა მხარდაჭერის საზოგადოება

16839 400207940

კულტურული მრავალფეროვნება მშვიდობიანი მომავლისათვის

16840 404952994

საქართველოს ეტლით მოსარგებლეთა რაგბის ფედერაცია

16841 412671942

ახალი მემარცხენეები - სახალხო-პატრიოტული მოძრაობა

16842 435892465

ახალგაზრდები მთისთვის

16843 205005073

რ.აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

16844 203834217

"დემოკრატია და აღორძინება"სტრატ.კვლ.დაპოლიტიკ.ტექნოლ.ინსტიტუტი.კავშირი

16845 250723043

გაგრის რ-ნის ომის ვეტერანთა, ინვალიდთა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრთა კავშირი

16846 237081787

სათემო კავშირი კონჭკათი - 2000

16847 405425482

აფხაზეთის საცხენოსნო ხალხური თამაშობებისა და საცხენონსო სპორტის ფედერაცია

16848 405240289

გივი კონსალტინგი

16849 440889362

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ბრეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

16850 223352896

დემიკრატიული აღორძინების კავშირი

16851 245441794

კონსტიტუციური უფლებების დაცვის ასოციაცია

16852 401978507

ჩვეულებისამებრ მამულისა სვლაი

16853 416305457

ქ. რუსთავის აზერბაიჯანელების საზოგადოებრივი ორგანიზაცია

16854 219631183

,,საქ.მცირე ბიზნესში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის ტყიბულის ორგანიზაცია"

16855 239867747

საქართველოს პენსიონერთა ასოციაციის სამეგრელოს რეგიონალური ცენტრი

16856 404909649

სორბონა-საქართველო

16857 405314654

ეროვნული მუზეუმის მეგობრები

16858 445392245

ბათუმი არტ

16859 212831747

ქუთაისის ისტორიული უბნების ჰუმანიტარული ასოციაცია ბალახვანი

16860 405376472

გლობალური პროფესიონალური პლატფორმა

16861 405350338

ანსამბლი შავნაბადა

16862 404888430

საქველმოქმედო ფონდი წამი

16863 445438072

აჭარის ვეტერინართა რეგიონალური ასოციაცია

16864 219630843

ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი

16865 404606609

სიკეთეა გადამდები

16866 202186990

სრულიად საქართველოს პატრიოტული კავშირი

16867 431171732

რაგბის კლუბი კახეთი

16868 404639913

ახალგაზრდა ლიდერთა აკადემია

16869 406123813

საქართველოს ნოვატორთა აკადემია სიტყვა გონიერი

16870 200008204

თბილისის №60 საბავშვო ბაგა-ბაღი

16871 400075761

კინოისტი

16872 405040673

საქართველოს ახალგაზრდა ლიდერთა გაერთიანება

16873 206112400

ვეფხვები

16874 247861363

რეგისტრირებული კავშირი ოთოლთა

16875 405280431

საერთაშორისო საშემფასებლო აკადემია

16876 406201505

საქართველოს კონტრაცეფციისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საზოგადოება

16877 402047557

მედია ინოვაციების ფონდი

16878 204421474

საქ. შ.რუსთაველის სახელ. თეატრისა და კინოს სახელმწ.უნივერსიტეტის სტუდენტთა და
ასპირან.კავშირი

16879 226552655

გარდაბანი XXI საუკუნე

16880 236098003

მცხეთა-მთიანეთის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

16881 224072982

კავშირი "ახალციხე- ჩვენი საერთო სახლი"

16882 405265957

საქართველოს პიანისტ პედაგოგთა ასოციაცია

16883 431173302

ქართული სული

16884 205002469

ასოციაცია "მშვიდობა საქართველოს ბავშვებს"

16885 405116529

ვერიტას ოლიმპიკს

16886 404434803

ახალგაზრდები მშვიდობისა და თანასწორობისათვის

16887 434067653

აგრო ლენტეხი

16888 202198040

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი იღბლიანი დღე

16889 402001178

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ანალიტიკის ასოციაცია

16890 405047211

საქართველოს გასტრონომიული ტურიზმის ასოციაცია

16891 226165066

ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა

16892 416329262

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 7-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16893 412677161

Hippocrates

16894 431177022

წინანდლის ფესტივალი

16895 405384490

მედიის უფლებათა ცენტრი

16896

არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატი

16897 225064033

ქ. თბილისში ბაღდათის რაიონიდან სასწავლებლად ჩამოსული სტუდენტ-ახალგაზრდობის
გაერთიიანება-ბაღდათი

16898 205292930

თამარ მეფის ფონდი

16899 401958262

ინტელექტუალური ცენტრი

16900 218033278

ავადმყოფთა სამედიცინო სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარების შიდა ქართლის ცენტრი კავშირი ქომაგი

16901 202900147

რაინდი საქ. მოჭიდავეთა საზოგადოება

16902 415092919

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

16903 405359428

სერგო იოსების ძე ფხაკაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

16904 405132609

ჩვენ - კაცები ძალადობის წინააღმდეგ

16905 229654932

შუამთის საკრედიტო კავშირი

16906 404886405

დავით მიქელაძის მომავალ მეცნიერთა ფონდი

16907 421279119

ქუთაისის ოფროუდ ფედერაცია

16908 206337935

დამცველთა და საგადასახადო მრჩეველთა ასოციაცია

16909 202185189

39-ე ბ/ბაღის აღორძინების ფონდი

16910 406105183

ვეტერანების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა,ეროვნულ უმცირესობათა, ლტოლვილთა
(იძულებით გადაადგილებულთა) საზოგადოება გუშაგი

16911 202173129

ბ.კახიანის სახ.სვანური ხელოვნებისა და ფოლკლ.აღორძ. ფონდი "ბეთქილი"

16912 223366113

კავშირი ახალგაზრდული ხიდი

16913

საზოგადოებრივი კავშირი ახალი თაობა

16914 404981310

სამოქალაქო განვითარების ახალი პერსპექტივა

16915 405338424

სოულსქოუფი

16916 206274431

ლიტერატურულ-კულტურული საზოგადოებრივი გაერთიანება "კამურჯ"

16917 208205789

გლეხთა საკრედიტო კავშირი ფიტო

16918 400330968

საფეხბურთო კლუბი ფასკუნჯი

16919 406209240

გვინეა-საქართველოს მეგობრობის საზოგადოება

16920 404590135

წარმატების სკოლა

16921 205260331

დედაშვილობა

16922 434162041

მსოფლიოს ალფაგუტის ფედერაცია

16923 400080210

საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაცია

16924 405066725

სახელმწიფოსგან დაზარალებულთა სოლიდარობა

16925 406305779

რითეილ ასოციაცია

16926 205011208

საქართველოს მომხმარებელთა და ადგილობრივ მეწარმეთა უფლებების დაცვის ეროვნული ასოციაცია

16927 420423642

კოალიცია მეგობრობა XXI

16928 200072447

გლდ.-ნაძ. რ-ნის სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი სახ.ფონდი

16929 445587464

სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის ხალხთა ერთიანობა

16930 202182725

ასოციაცია ადამიანი და ეკოლოგია

16931 415594743

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ ქვედა ბერეთისის, ზედა ბერეთისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

16932 215086751

ასოციაცია ფაზისი

16933 435433452

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდიჭყონის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი მაფშალია

16934 204557684

ქართული ენციკლოპედიის ირაკლი აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქციისა და ქართველ
მეცნიერთა დახმარების ფონდი

16935 204425498

"თბილისის როტარაქტ კლუბი"კავშირი

16936 406051034

სრულიად საქართველოს თოიძეთა საგვარეულო კავშირი

16937 441556852

ახალსოფლის ძიუდოს კლუბი დოჯო

16938 405343454

ჯეო ეს თი ქიუ ბი

16939 429651405

საქართველოს ვანის რაიონის ვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

16940 404982872

საქართველოს მიწათმფლობელთა და მექანიზატორთა საზოგადოება

16941 212703626

კორუფციასთან ბრძოლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია საჩინო

16942 405448458

საფორთერი

16943 437058620

გურიის მედიატორთა ასოციაცია

16944 241582300

"ყვარელი 2007"

16945 201950898

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა

16946 404419312

საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ფონდი

16947 205001978

ასოციაცია ადვოკატთა გაერთიანება "ქომაგი"

16948 243918481

დიმიტრი ყიფიანის სახელობის საქველმოქმედო ორგანიზაცია

16949 204957216

საქ-ში ინვესტიციების ხელშეწყობის ასოციაცია

16950 245608310

ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

16951 400318385

საქართველოს ხის სახლების მწარმოებლების ასოციაცია

16952 224073945

კავშირი სხვილისი-2004

16953 404965668

კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა მედიცინის საქართველოს ასოციაცია

16954 429651968

იმერეთის რეგიონული განვითარების ასოციაცია

16955 202908363

საქართველოში ჩეხთა სათვისტომო ზლატა პრაღა

16956 433651853

ნადური

16957 215613281

ინვალიდთა და სოციალურად დაუცველთა ასოციაცია ჭიათურის სათნო

16958 202886993

საქართველოს რესპ. პოლიგრაფიის და საგამომცემლო საქმის სამსახური

16959 204430320

კინემატოგრ. განვითარებ. და პოპულარიზ. კავშირი"კინო საზღვრებს გარეშე"

16960 405526505

ოკრ გე

16961 204443744

ამერიკა-კავკასიის ინსტიტუტი. კავშირი

16962 406309123

არენა

16963 404472824

ქრუ-ჯორჯია

16964 245587397

შავი ზღვის სანაპიროს ზოლის დაცვის რეგიონალური ცენტრი

16965 412743321

დს ლეგალ

16966 242732343

წალენჯიხის ცეკავშირის პროფკომიტეტი"

16967 441555773

საქველმოქმედო ფონდი პატრიარქი პატრიარქთა შორის

16968 243125809

წალკის რაიონის ახალგაზრდული კავშირი დემოკრატიული განვითარებისათვის

16969 419989837

მერანი

16970 231250071

ვარდისუბნის აღორძინების ფონდი

16971 223365301

ჯავახეთის ეკონომისტთა ასოციაცია

16972 404907393

მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმი

16973 404630912

ფონდი ზე რუს-თავი

16974 205085174

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი

16975 405040003

საკალათბურთო კლუბი სოხუმი

16976 429319686

დუშეთის ინვალიდთა ასოციაცია

16977 204978961

"საქართველოს სტანდარტიზაციის ასოციაცია"

16978 405360862

საქართველოს მკლავჭიდის და პარა მკლავჭიდის გაერთიანებული ეროვნული ფედერაცია

16979 406166562

საქართველო-აზერბაიჯანის კულტურული ურთიერთობის განვითარების ფონდი

16980 218066642

სომეხთა კავშირი

16981 427736275

ქალები სიცოცხლისათვის

16982 440398491

ქარე

16983 404974729

მართალი სამართალი ღირსებისათვის

16984 404611336

კავკასიის ლოგოთერაპიისა და ეგზისტენციალური ანალიზის ასოციაცია

16985 405032450

პოლიტიკის სწავლების ცენტრი

16986 218032876

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური კავშირი

16987

სათემო კავშირი რაჭა 21

16988 222942261

ამბროლაურის რაიონის მეცხოველეთა კავშირი

16989 203838197

"ურბანისტთა საქართველოს ასოციაცია"(ურბანესტთა საქართველოს საზოგალოება)

16990 420423456

სამოქალაქო აქტივობისა და თანასწორობის ცენტრი

16991 204458540

სამართლებრივი და ეკონომიკური ექსპერტიზის დამოუკიდებელი ბიურო

16992 245436853

რეგისტრირებული კავშირი ინვალიდთა ლიგა

16993 205089802

საქ. იუნესკოს კლუბი მშვიდობის, კულტურათა დიალოგის გადაშენების პირას მისულ კულტურათა და
ენების გადარჩ

16994 406198920

გეო ჭიდაობა 2017

16995 233733993

სოფელ შუხუთის სათემო ორგანიზაცია "ლელო+"

16996

ტბელი

16997 421268014

წყალტუბო არენა

16998 216387657

საქართველოს აღმოსავლური ორთაბრძოლების ,,სანდას ეროვნული ფედერაციის" რეგისტრირებული
კავშირი

16999 400199780

ეროვნული ცეკვების ფედერაცია

17000 406191473

საქართველოს კაპიტალის ბაზრების ასოციაცია

17001 255506170

დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის მცხოვრებთა კავშირი ლიახვის ხეობა

17002 400081139

ემპირიული კვლევების ცენტრი

17003 402063501

ვერტიგო-თანამედროვე ხელოვნების გამავრცელებელი სტუდია

17004 218081849

ხელოვნების პროფესიული სასწავლებელი

17005 202352444

კავშირი "საქართველოს ავტოსპორტის ფედერაცია"

17006 218023699

სკრის ასოციაცია ბეთლემი

17007 251723504

"გოგიელი"

17008 415598124

მოგზაური

17009 200074533

საქართველოს მხედრიონის ვეტერანთა კავშირი

17010 400243848

ჯორჯიან ქლაიმბერზ ქლაბ

17011

ონის რაიონის სოფელ პიპილეთის სათემო კავშირი განახლება

17012 204949832

საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი

17013 405161667

მაგდა გოგუაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

17014 204931814

საქართველოს მეცნიერთა კავშირი

17015 402032983

ქუჩის ფეხბურთის ასოციაცია

17016 204991009

საერთაშორისო პროექტების, პროგრამების საინფორმაციო-საკოორდინაციო ბიურო ბუნებრივი
რესურსების მონიტორინ

17017 423352348

კულტურულ-ჰუმანიტარული საზოგადოება როდინა

17018 405128222

თბილისის აფროსანთა კავშირი

17019 429321655

დუშეთის ახალგაზრდული ინიციატივა

17020 400161123

ჰუმანიტარული ინიციატივების საერთაშორისო ინსტიტუტი

17021 405493103

ვორლდ ფილარს ინდეფენდენთ ორდერ ფორ გუდვილ

17022 433650569

ჩენდლერის ფონდი

17023 404399021

არასამთავრობო ორგანიზაცია (კავშირი) აბსოლუტი

17024 441486081

სოფლის მეგობარი

17025 200075088

ჩრდილოვან ეკონომიკასთან ბრძოლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი

17026 405195088

ინიციატივების ლაბორატორია

17027 400190814

ახალგაზრდები განვითარებისთვის

17028 440892884

გოალაიზი

17029 211383073

საერო საზოგადოება გარჯა

17030 445397384

აჭარის ვეტერანთა სპორტის ფედერაცია

17031 204424505

"ლომისი"ქართული ტრადიციების აღორძინების ქალთა საქველ. ასოციაცია

17032 404894094

ა(ა)იპ მეცხოველეობის კვლევის ცენტრი

17033 424614037

საფეხბურთო კლუბი თუშეთი

17034 426543715

საბავშვო თეატრი ბიზ

17035 238122526

ალექსი არაბულის საარჩევნო ფონდი

17036 205290941

საქართველოში უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარების არასამთავრობო ორგანიზაცია (სუგდაო)
"მადლი"

17037 402029577

არტელი-რაჭა

17038 402010514

საქართველოს დარტსის ეროვნული ფედერაცია

17039 446975248

იყავი აქტიური, იყავი ჯანმრთელი

17040 412716404

იმერეთის სპორტულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაცია

17041 240909451

სათემო კავშირი ძამა

17042 405380564

ონ.ჯი პროჯექტს

17043 404890132

საქართველოს მიმღებ მშობელთა ორგანიზაცია

17044 400134760

მამალაძეების ფონდი

17045 202247951

სპორტული კლუბი იბერია

17046 220348906

ტყაია

17047 220364889

ზუტნერის საერთაშორისო საზოგადოება

17048 404863368

ციხელაშვილთა საგვარეულო კავშირი

17049 439861954

ნოქალაქევი 2013

17050 404975620

სიტყვა ქართული

17051 205193538

ხევსურეთის განვითარების ხელშემწყობი კავშირი

17052 405371057

ჭკვიანი სოფელი საქართველო

17053 435433504

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ონოღიის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი განახლება

17054 224080018

კავშირი ,,სამცხე"

17055 200065632

142-ე საშუალო სკოლის განვითარებისა და აღორძინების ფონდი

17056 405068867

სკოლამდელი აღზრდის მეთოდიკის კვლევისა და განვითარების ცენტრი

17057 206342199

ახალგაზრდობა ერისა და სარწმუნოებისათვის

17058 220390100

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარის ეკონომიკური, სტატისტიკური და სხვა სახის კვლევების ასოციაცია

17059 400238952

კავკასია-თავისუფალია

17060 404535428

ავიასამოდელო კლუბი ეარ მოდელს

17061 204970317

სევდის ბაღი

17062 427716652

სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომა

17063 202183341

კავკასიის ეკოლოგიურ-სათემო მოძრაობის ცენტრი

17064 430028935

აფხაზეთის ახალგაზრდული უმაღლესი საბჭო

17065 245433534

საერთაშორისო რეგისტრირებული კავშირი ურყევი საფუძველი

17066 404893610

ქ. თბილისის მეკლდეურობის ფედერაცია

17067 402007742

ასოციაცია ტოპინამბური საქართველოში

17068 406190045

საქართველოს შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაცია

17069 205262277

საერთაშორისო-საქველმოქმედო ფონდი "საქართველოს გადარჩენისათვის"

17070 204996200

საქართველოში კომპიუტერული განათლების გამავრცელებელი საზოგადოება

17071 433647235

საქართველოს ლანჩხუთის რაიონის სოფლების: ჩოჩხათი, შრომისუბანი, გულთანი, ხორეთი, მოედანის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17072 206261463

ირაკლი ჩარკვიანის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი "ცოცხალი"

17073 211398281

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი

17074 447862199

საქართველოს შუახევის რაიონის, დაბა შუახევის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17075 447863401

მარეთის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება

17076 400080292

სტუდენტები ლიბერალური საზოგადოებისათვის

17077 204863497

ევროპული სავაჭრო პალატა საქართველოში

17078 225391448

ეკონომიკურ დარღვევათა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ადამიანის უფლ დაცვ კავშ

17079

მერმისი

17080 426112413

ბაკურიანის ქომაგი

17081

სათემო კავშირი ბაღდადი

17082 400033922

სახელმწიფო მართვის კვლევის ცენტრი

17083 445561213

აჭარის პანკრატიონის, გრეფლინგისა და ბელთ რესლინგის ფედერაცია

17084 405201348

საზოგადოება მოსარჩელე

17085 404429043

მედია სამართლის ინსტიტუტი

17086 426523746

პროგრესული სტილი

17087 402044961

საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს მომავლისათვის

17088 245425311

აჭარის მედმუშაკთა დაცვის ასოციაცია ჯანმრთელობა

17089 401972932

სარეაბილიტაციო საშუალებათა განვითარების ცენტრი

17090 443568836

საქართველოს ხარაგაულის რაიონის, სოფლების სარგვეში, ლაშე, ბაზალეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

17091 203868261

"თეატრალური ხელოვნების მოღვაწეთა პროფესიული კავშირი"კავშირი

17092 206161222

ჟურნალისტები-ეკოსაფრთხის წინაშე

17093 405027297

სამეფო ნაციონალური ბალეტი

17094 405295201

თბილისი-ბასკეტ

17095 439860296

გურძემია

17096 428519855

დედოფლისწყაროს ქალები

17097 412734643

განათლების ქართული ცენტრი

17098 404972703

საქართველო-შვედეთის ახალგაზრდული ფონდი

17099 404982792

საქართველოს კალათბურთის მსაჯთა კავშირი

17100 204440300

აკაკი შანიძის სახელობის ფონდი

17101 424618319

ჯოყოლოს სათემო ცენტრი

17102 446961459

თავისუფალი პოლიტიკოსები

17103 400231888

სტუდენტთა აკადემიური პლატფორმა

17104 205251822

ვეტერან კალათბურთელთა დახმარების ფონდი

17105 404967247

სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ფონდი ხიდი

17106 436031170

ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

17107 401949488

საერთაშორისო ქსელი თანამშრომლობისა და განვითარებისათვის

17108 438112454

საქართველოს, საგარეჯოს რაიონის სოფელ იორმუღალნოს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

17109 430025386

მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის განვითარების ფონდი

17110 205279465

ქლამიდიოზის კულტურალური კვლევის ასოციაცია

17111 204428351

იმედი-საერთაშორისო ჰუმანიტარული საქველმოქმ.ფონდი

17112 238139885

დავით გარეგის მონასტერი

17113 233115063

ლაგოდეხის რაიონის ინტელიგენტ ქალთა ასოციაცია

17114 216399378

ქსენონის დახმარების საზოგადოება

17115 400208627

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების დასაქმებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის ცენტრი

17116 245608597

აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

17117 412687301

კინოკლუბი

17118 404379061

საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს განვითარებისთვის და პროგრესისთვის

17119 220409537

ზუგდიდის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ასოციაცია აისი

17120 404620193

კანიკროს საქართველო

17121 402118784

თბილისის აკადემიური ნიჩბოსნობის ფედერაცია

17122 204966359

საქ. უმწეო, სოციალურად დაუცველ ოჯახთა თანადგომის კავშირი

17123 205225969

იმიჯმეიკერთა საერთაშორისო ასოციაცია აპრიორი

17124 405032432

ბარტ

17125 406033322

ვარკეთილგაზი

17126 405223146

ენების სახლი

17127 401944697

ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი

17128 404881035

ენერჯეთიქს ეფექთივნის, სეიფითი, ექოლოჯი

17129 245611244

ქ.ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა-რვაწლედი

17130 226579155

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
განვითარების ცენტრი

17131 202373305

საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაცია

17132 200075202

კავშირი-ასოციაცია `ადვოკავშირი`

17133 229321132

მშრომელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

17134 404520522

სოციალური აზრის ფორუმი

17135 231247371

თანანო

17136 402011318

ლიტერატურული კონკურსი ბერიკაობა-ამერიკის მეგობართა ინსტიტუტი

17137 406068865

მაჭარაშვილების საგვარეულო კავშირი

17138 405122442

საქართველოს დრიფტის ფედერაცია

17139 243574315

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

17140 227725502

საქ. პენსიონერთა და ვეტერანთაპრო.კავშირის რ-ნული კომიტეტი

17141 422934230

სხვავა 2011

17142 402037737

ჰოკეის და კერლინგის კლუბი ქუთაისი

17143 405268142

მზე ყველას გვათბობს

17144 406311940

ელ ივენთს

17145 202235287

ეკოინჟინერია

17146 416305162

ინამ კულტურულ საქველმოქმედო ცენტრი

17147 202954035

გერმანიის ყოფილი სტიპენდიატების საქართველოს კავშირი

17148 205031605

მამოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული და სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი

17149 429320255

GEO-FRA

17150 216396923

ქვემო ქართლის ქველმოქმედებისა და უმწეოთა ხელშეწყობის ცენტრი

17151 427725802

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაჩნაძიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17152 405171175

აქცენტი

17153 232387191

არარეგისტრირებული კავშირი ,,სიონი"

17154 404415165

მედიაციის ცენტრი

17155 405021710

ხელოვნების საერთაშორისო სახლი

17156 402045274

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი კახორი

17157 438111927

საგარეჯო - XXI საუკუნე

17158 202201900

საგანმანათლებლო ფონდი მწიგნობარი

17159 204414295

ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება

17160 405107307

საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია

17161 435894285

აიენვიუ

17162 205296124

რეზონანსელები

17163 226166341

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია

17164 224073106

ახალციხის რაიონის სომეხ ქალთა კავშირი

17165 225068583

ბაღდათელი-2008

17166 404494935

სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი აი ია

17167 404982140

არტ-ირაო

17168 416353163

აერობული აქტივობის (აერობიკის, ზუმბას, ტაი-ბო-ს) ფედერაცია სააფ

17169 436255972

სს გლდანის (209439099) აქციონერთა უფლებების დაცვის ცენტრი

17170 441486839

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

17171 405051492

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შაშის გაერთიანებული ფედერაცია

17172 406123948

გარემოსა და წყლის რესურსების დაცვის ასოციაცია

17173 405055158

საქართველოს ფსიქოლოგიურ ანთროპოლოგთა საზოგადოება

17174 204532988

ქართული კერამიკული ხელოვნებისა და რეწვის ფონდი „თიხის ოფისი“

17175 205008061

"ფაზისი-2003"

17176 418467395

მარიამ კუკავას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი მარიკა დაგვიბრუნდი

17177 218061479

სათემო კავშირი იმედი

17178 404918096

იობიძეთა საგვარეულო კავშირი

17179 202359633

საქართველოს მედიკოსთა კავშირი

17180 202271193

დიდუბის ადვოკატთა გაერთიანება

17181 212817923

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის კლასიკური გიმნაზიის მშობელთა კავშირი დვრიტა

17182 447861412

შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

17183 402026053

დემოკრატიის ლაბორატორია

17184 400260775

შეფასებისა და განვითარების ინსტიტუტი

17185 204929649

საქართველოს ნეოგრეცისტთა ასოციაცია

17186 446972768

საქველმოქმედო ფონდი ჩაქვი 2018

17187 405249556

ქეგო (ქართულ-ევროპული განათლების ორგანიზაცია)

17188 405185400

საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაცია

17189 202203588

თბილისის მოთხილამურეთა კლუბი

17190 405503691

მფკ საბურთალო-მობაილი

17191 418467046

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის შიდა ქართლის რეგიონული ორგანიზაცია

17192 404934951

კულტურულ მემკვიდრეობათა კვლევის კავშირი - კორომი

17193 224622086

"პანკისი"

17194 405080914

საქართველოს ახალგაზრდა შემოქმედთა განვითარების კავშირი კრეატიული ოთახი

17195 216380798

ქ. რუსთავის მედიკოსთა კავშირი

17196 202453601

გერგეტის სამების აღორძინების ფონდი

17197 443861000

კავშირი ლიტერატურულ-შემეცნებითი სალონი გზაჯვარედინი

17198 434172405

ეროვნული კულტურის ასოციაცია

17199 404437267

კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა საზოგადოებრივი კავშირი შიშველი თეატრი

17200 405252015

სოციალური ადვოკატობისა და კვლევის ცენტრი

17201 220376867

ასოციაცია მწვანე კოლხეთი

17202 405176063

საქართველოს ბიოდინამიკოს ფერმერთა ასოციაცია

17203 404437793

თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტი

17204 204423276

თბილისის N145 საბავშვო ბაგა-ბაღი

17205 405173805

ქ. თბილისის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

17206 404980204

გენდერული თანასწორობის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი

17207 245615482

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ასოციაცია

17208 204987069

"ელიფსი"

17209 402160193

ერთიანი კავკასიის ფორუმი

17210 432540618

გიორგი მაზნიაშვილის ქართული სოფელი

17211 448048372

მეთისი

17212 204464365

ადვოკატთა ათეული

17213 405125831

ეიფლის მომხმარებელთა საზოგადოება

17214 428518259

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი

17215 427740055

მშობელთა და ბავშვთა ინტერესების დაცვის ასოციაცია დია

17216 412714086

თანაბარი ჩართულობის ცენტრი

17217 443854232

იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო ორგანიზაცია იმედი

17218 240393347

კავშირი `მეოხი`

17219 204476325

რეგისტრირებული კავშირი "ეკოალიანსი"

17220 402060461

ა(ა)იპ მოთხოვნათა ერთიანი სისტემა

17221 420425347

საქართველოს ქალაქ ზუგდიდის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17222 404940169

ფონდი კავკასიის უნივერსიტეტი

17223 227722364

გურჯაანის პედაგოგთა ასოციაცია

17224 229658616

ვანის მორაგბეთა კლუბი არგო

17225 400225500

საქართველოს კორუფციასთან და სამოხელეო დანაშაულთან ბრძოლის ბიურო

17226 205287777

საქართველოს მოტოსპორტის ფედერაცია

17227 404970000

მეცენატი 2012

17228 405391375

მარგარეტ ტეტჩერის ცენტრი საქართველოში

17229 404922241

გლობალური ტექნოლოგიები საქართველოსთვის

17230 444959573

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრი თანადგომა

17231 206334180

საქართველოს კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და საქმიანი ურთიერთობების საერთაშორისო ფონდი

17232 404479355

საქართველოს ჟურნალისტიკის სკოლა-ლიცეუმი

17233 405145310

თბილისის საპატიო მოქალაქეთა ნებაყოფლობითიგაერთიანება (ასოციაცია) "თანადგომა 2016"

17234 406209277

ფონდი ძველი შუამთა

17235 216379880

სიქა - საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია

17236 205001399

"ოთარ ხაზარაძის საზოგადოება"

17237 404395016

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ცენტრი

17238 405509524

ჯანდაცვის ინოვაციების და იმპლემენტაციის კვლევითი პლატფორმა

17239 405143713

შუქურა-საქართველოს ბავშვთა და მოზარდთა შემეცნებით-ინტერაქტიული მუზეუმი

17240 205026238

პეტანკის სპორტული კლუბი "ჯაველი"

17241 204995274

"დამპროექტებელთა, მშენებელთა და მემონტაჟეთა გაერთიანება"

17242 420425258

საქართველოს ზუგდიდის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17243 404506520

კავშირი დღეგრძელობა

17244 205052431

ეთნო-ტერიტორიული კონფლიქტებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის კავშირი

17245 242008180

ახალგაზრდული ცენტრი პროგრესი

17246 400183546

ამბრელა

17247 236093008

ასოციაცია ,,ეკოლოგიური გარემო და ტურიზმი"

17248 204432033

ქ.თბილისის მთაწმინდა-კრწანისის მე-20 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

17249 204435806

კოალიცია-ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ

17250 405214968

პროფესიული განათლების განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი

17251 412765137

სოციალური კეთილდღეობის ლიგა

17252 245624622

მედიცინის პოპულარიზაციის ცენტრი

17253 202934236

კავშირი-ფედერაცია "ქალები მშვიდობისათვის მთელ მსოფლიოში"

17254 442571557

საზოგადოებრივი მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის

17255

რაჭის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი კავშირი

17256 224072349

რეგიონალური კავშირი "სინათლე"

17257 412688293

კავშირი ქართულ-გერმანული თანამეგობრობა

17258 205265121

სკოლა-სტუდია საჩინო

17259 224072152

მესხეთის განვითარების ცენტრი

17260 405070854

ბაქსვუდის მოხალისეთა კლუბი

17261 424065415

ლომსია

17262 405380528

კონტაქტობანა

17263 204566059

საკუთრების უფლებების დაცვის ასოციაცია

17264 405516213

ჯეორაიდერს-მთბ

17265 405005578

ადამიანი, ოჯახი და სახელმწიფო

17266 404484624

ჯორჯიან ფაუერი

17267 401975546

საქართველოს კომპლემენტარული და ალტერნატიული მედიცინის ნაციონალური ცენტრი

17268 445496115

აჭარა-გურიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდის მშენებელთა გაერთიანება

17269 242263046

საქართველოსა და ოვერნს შორის სოლიდარობის ასოციაცია

17270 445479848

სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის ცენტრი

17271 402115260

კავკასიის სომეხთა კავშირი

17272 405146863

საქართველოს პედიატრ გასტროენტეროლოგთა და ნუტრიციოლოგთა ასოციაცია

17273 404602863

ორმაგი დიაგნოზების მართვის ცენტრი

17274 234209228

დემოკრატიული ქვემო ქართლისათვის

17275 417888156

ძიუდოს სპორტული კლუბი ლომჭაბუკი

17276 237082134

სათემო კავშირი ვაკიჯვარი XXI

17277 248387810

ფერმერულ მეურნეობათა ასოციაცია მაჭახელა

17278 402066599

ფარმაკოვიჯილანსის ეროვნული ცენტრი

17279 247865252

შუახევის კულტურის ცენტრი

17280 204995782

"მრწამსი"

17281 404439568

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების აკადემია

17282 420423599

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ლიდერთა კლუბი

17283 405202908

საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაცია

17284 405096140

სიცოცხლე სიმსივნის გარეშე

17285 205180962

რეგისტრირებული კავშირი "ადამიანის პოტენციალის განვითარების ცენტრი"

17286 404988368

დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი-მეტალი

17287 446971055

ჩაქვის წმინდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის სკოლა

17288 406291025

ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია

17289 401961597

საქართველოს ნავთობქიმიკოსთა ასოციაცია

17290 204519878

საქართველოს ტურიზმის განვითარების ასოციაცია "ჯეოთრეველი"

17291 404630529

მფრინავი ჰოლანდიელი

17292 405134019

სამართლებრივი თანამშრომლობის ცენტრი

17293 454412038

კავკასიის მწვანე ეკონომიკის რეგიონული ცენტრი

17294 443866700

თეოდორე ტარსელის დისტანციური სწავლების ცენტრი

17295 435892937

საქართველოს მესტიის მუნიციპალიტეტის მესტიის ადმინისტრაციული ერთეულის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

17296 400120962

ჩრდილოვან ეკონომიკასთან, კორუფციასთან ბრძოლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი

17297 405003026

მეგობრების საქველმოქმედო ფონდი Friends Foundation

17298 204448437

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტი საქართველოში

17299 242575192

პროცესის მეფეები

17300 212815015

სამედიცინო მეთვალყურეობის ცენტრი

17301 202206102

სოციალურად დაუცველი და ძნელად აღსაზრდელ ბავშთა განვითარების ჰუმან.კავშირი "სხივი"

17302 400120695

სანდრო მესხის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

17303 242003700

სათემო კავშირი უდაბნო

17304 245530000

თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი

17305 405001643

ქართული კულტურა უცხოეთში

17306 412731726

დასავლეთ საქართველოს ბრძოლა წესების გარეშეს ფედერაცია

17307 230072541

ზორვეთი, სათემო კავშირი

17308 404504880

ალიანსი პროგრესული ჯანდაცვისთვის

17309 405475374

საქართველოს რეგიონალური მუზეუმების განვითარების ასოციაცია

17310 249266627

კავშირი - მოძრაობა "საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის"

17311 212806622

ქ.ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ბერმუხა"

17312 400194142

საქართველოს, მცხეთის რაიონის სოფ. მუხათგვერდის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17313 217893787

სათემო ასოციაცია შუამდინარეთი

17314 420002240

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი სოფელ შამგონას დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

17315 400192947

ოლიმპიური ჩემპიონი

17316 241496083

სამაშველო საგამყოლო რაზმი

17317 402043310

საქართველოს კლინიკების ასოციაცია

17318 237976927

სათემო კავშირი ფოცხრები

17319 436031688

წეროვანის სათემო ორგანიზაცია კავშირი ერთმანეთის მხარდამხარ

17320 245603529

ბათუმის განვითარების ფონდი

17321 245442515

ძმობისა და მეგობრობის კავშირი

17322 424254194

სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია

17323 436040357

საქართველოს მცხეთის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17324 405105096

სამოქალაქო განვითარების მხარდაჭერის ცენტრი

17325 446970902

ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი

17326 401986650

ქალები მთის გადარჩენისთვის

17327 206126226

ზმკ

17328 402027025

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საფეხბურთო გუნდი დინამო თბილისი 2016

17329 404596647

საქართველოს ვეტერანი გიდების ასოციაცია

17330 228544046

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი

17331 224079672

კავშირი წირა 2005

17332 445481755

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის გიდებისასოციაცია

17333 405189576

საქსესფულ ჯენერეიშენ

17334 400092813

ახალგაზრდული გაერთიანება - სესფ

17335 225398272

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლა

17336 249265682

აფხაზეთის არასამთავრობო ორგანიზ. ლიგა

17337 404944147

თავისუფალი ასოციაცია

17338 222728001

კავშირი ,,ხსნა"

17339 405334767

ძიუდოს სპორტული კლუბი ლენტეხი 2019

17340

ბავშვის უფლებათა დაცვის ასოციაცია

17341 404501696

თავისუფლებააღკვეთილ პირთა ინტელექტუალური განვითარების ხელშეწყობისა და სოციალური
მხარდაჭერის ცენტრი

17342 205284752

ქვეყანა

17343 204548935

საქართველოს ბაზიერთა კავშირი

17344

მეცნიერების კულტურისა და განათლების ცენტრი გეორგია

17345 206140763

ქ.თბილისის სამგორის რაიონის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აღორძინებისა და განვითარების
ფონდი

17346 416354251

ქვემო ქართლის რეგიონის ქალთა ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

17347 245623160

კალათბურთის კლუბი ბათუმის ბათუმი

17348 433108852

ანი მუმლაძის სახელობის ფონდი

17349 445495973

ჭიდაობის კლუბი აჭარა

17350 405003605

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საზოგადოება

17351 245612993

ახალგაზრდა ტრენერთა ლიგა

17352 212834441

ი. გოგებაშვილის სახელობის N19 სკოლის (დროებით N3 დაწყებითი სკოლის) განვითარების კავშირი

17353 404856296

საქველმოქმედო ფონდი ივერონი

17354 405377863

სამართლებრივი საზოგადოება ტოლერანტული მიზნებისთვის

17355 406030085

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი - აუსი

17356 405272869

საქართველოს ზოგადი და გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის ასოციაცია

17357 429651389

საქართველოს ვანის რაიონის გორას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17358 205042381

საქართველოს სპორტინგის ეროვნული ფედერაცია

17359 400192297

ადამიანის უფლებათა დაცვის და მონიტორინგის ინსტიტუტი

17360 406157420

მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის განვითარების სააგენტო

17361 206129161

ახალგაზრდული საგანმანათლებლო ასოციაცია

17362 440889317

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ბრეძის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

17363 400053776

ანანური

17364 208205565

სალიანდაგო სამანქანო სადგური 189-ის პროფკავშირი

17365 202198969

გადამზიდავთა ლიგა

17366 405117314

თირკმლის უკმარისთა დახმარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი სიცოცხლე

17367 404485393

საქართველოს იურისტთა ეროვნული ასოციაცია

17368 419619782

ქ.ტყიბულისა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი

17369 218032073

ასოციაცია თანადგომა XXI

17370 438725355
17371 428883167

სამტრედიის განვითარების ასოციაცია
საქართველო,ქ. დმანისის (აღმაშენებლის, გ. სააკაძის, ჭუბერის,თამარ მეფის, 9 ძმა ხერხეულიძის, 300
არაგველის, ქეთევან დედოფლის, იაკობ ცურტაველის, მიხეილ ხერგიანის, წმინდა ნინოს ქუჩების)
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი.

17372 218055422

ნარკომანიითა და ფსიქიურად დაავადებულთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის ფონდი

17373 215129386

ანტიკორუფციული და ადამიანის უფლებათა დაცვის საზოგადოება

17374 220391430

ზუგდიდის დამსაქმებელთა ასოციაცია

17375 419982781

სათემო კავშირი ხურჩა

17376 434170586

ახალი საქართველოს აშუგების გაერთიანება

17377 215149248

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი

17378 202241519

იურისტთა სახლი

17379 404996242

soseliaARTstudio სოსელიაარტსტუდიო

17380 202902635

"საქართველოს მძღოლთა ასოციაცია"

17381 401981548

ფონდი ბაია

17382 238156035

კულტურის ობიექტების გაერთიანება

17383 205075719

"სკოლის მოსწავლეთა მშობელთა ასოციაცია"

17384 404607902

ჩვენ შეგვიძლია

17385 428883014

საქართველოს დმანისის რაიონის სოფლების ამამლოს, ბაზაქლოს, მამიშლოს, საფარლოს, ანგრევანის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17386 424068065

ახალციხის მძლეოსნობის სპორტული კლუბი

17387 400154970

განათლებისა და სამართლის საერთაშორისო ცენტრი

17388 226527808

გარდაბნის კ/გ მუშაკთა პროფკავშირი

17389 400122167

სარაგბო კლუბი მარბიელი

17390 404897475

რვაკარა ნარდის საერთაშორისო ფედერაცია

17391 205291496

საქართველოს მოტო ფედერაცია

17392 205034620

საქართველოს თავადაზნაურთა საზოგადოება

17393 400261916

გარემოს დაცვის ცენტრი

17394 404945173

გზაათ კურსდამთავრებულთა ფონდი

17395 412704523

აკმე

17396 404441305

თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი

17397 202061687

საქართველოს ანგიოლოგთა და სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაცია

17398 204559977

თანადგომისა და სოციალური განვითარების ცენტრი

17399 420433089

მეწარმე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ასოციაცია პულსი

17400 204534209

საქართველოს ძალისმიერი სამჭიდისა და ძლიერი მამაკაცის ეროვნული ფედერაცია

17401 220347765

აფხაზეთიდან დევნილთა თანადგომა

17402 205030633

ესთეტიკური მედიცინისა და დერმატოკოსმეტოლოგიის ასოციაცია

17403 404880152

კაბალის შემსწავლელი ცენტრი

17404 219633172

"კარლო ლომაძის საზოგადოება"

17405 204574549

საქ-ში ჯანდაცვ, მომსახ, ვაჭრ, საზ კვებისა და მრეწვ დარგების მუშაკთა უფლ დაცვ საერთ ორგანიზაცია

17406 203864121

საქართველო-გერმანიის საზოგადოება

17407 406061470

ახალგაზრდობა მსოფლიოსათვის

17408

საზოგადოებრივი კავშირი ადგილობრივი განვითარების ცენტრი

17409 205103804

მოზარდთა კლუბი

17410 406135383

სამოქალაქო ვექტორი

17411 405389075

საქართველოს ჯანმრთელობის ფედერაცია

17412 430804659

რეგიონის განვითარების ცენტრი ასურეთი-ელიზაბეტთალი

17413 405034760

უკრაინელი ინტელიგენციის კავშირი საქართველოში ქვეშევრდომების კლუბი

17414 402130458

სამართლის და სოციალური განვითარების ცენტრი ვიქტორია

17415 405405529

ელექტრონული კომუნიკაციების კვლევისა და განვითარების ცენტრი

17416 442571003

ცაგერის რაიონის სოფელ გვესოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17417 416314367

ახალგაზრდები განათლებისთვის

17418 242262635

სათემო კავშირი ლეჯომიდე

17419 204877446

ბუნების დაცვის ეროვნული კავშირი ბუდეკი

17420 226566187

მიზანი

17421 245441767

თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაცია

17422 212706570

საზოგადოების განვითარების ასოციაცია

17423 404400288

დუნდუებისა და დონდუების საგვარეულო კავშირი

17424 204993089

ცენტრი "ენერგოეფექტურობა - 21 საქართველო"

17425 202348361

ასოციაცია თბილისის საზოგადოებრივი სივრცის დაგეგმარებისა და განვითარების ცენტრი

17426 406232973

საქველმოქმედო ფონდი ვარ-კეთილი

17427 434163914

პოლიტიკური კლუბი-აზად ზონა

17428 205204170

დავით გურამიშვილი

17429 406199028

სტიმული

17430 206344990

საერთაშორისო პროექტების მართვის ინსტიტუტი

17431 406099804

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ქაშუეთის დეკანოზის მამა ელიზბარ ოდიშვილის
მხარდაჭერით ჰუმანიტარული ასოციაცია ნიუ ჰორიზონტი

17432 406125394

კავკასიის მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების ქსელი

17433 405320406

საქართველოს საქმიანი ტურიზმის ასოციაცია

17434 200257809

საერთაშორისო ასოციაცია არსიანი

17435 205091327

საინვესტიციო ფონდი "სტანდარტ კაპიტალ საქართველო"

17436 419990335

საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაცია

17437 405192713

სამოყვარულო კლუბი 35 თბილისი

17438 240419720

სიღნაღის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი

17439 405307289

ით მეთერს

17440 445554588

ადამიანისთვის ადამიანი

17441 202459927

საქართველოს სასტუმროებისა და ტურიზმის პროფესიონალური ასოციაცია

17442 444549589

სამეგრელო–ზემო სვანეთის მკლავჭიდის ფედერაცია

17443 204935570

განვითარების ფონდი "კრედო"

17444 431946004

არასამეწარმეო რეგიონალური მედია - გაერთიანება იმერეთი

17445 404477133

ერედვის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი

17446 432387295

თიანელთა სათნოება

17447 204518744

"ეკონომიკურად სიდუხჭირის ზღვარზე მყოფი ოჯახების და ობოლი ბავშვების დახმარების კავშირი

17448 406194577

დედამიწის სახელით

17449 204521384

ჯანსაღი სახელმწიფო

17450 416332640

საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ქვემო ქართლის ტანვარჯიშის
სახეობათა ფედერაცია

17451 225380815

სს,,საქ-ოს ელკავშირის" ბოლნისის ფილიალის პროფკომიტეტი

17452 447862117

საქართველოს შუახევის რაიონის, დღვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17453 404959194

მარიანი

17454 237102416

კულტურის, სპორტის და ტურიზმის ოზურგეთის პროპკავშირი

17455 202218554

გ.ხოჯავას სახ. საბ.-საყმ. კინო-სატელევიზიო შემ.განვ.ცენტრი "ვერძი"

17456 406051249

კახიშვილების საგვარეულო კავშირი

17457 404378874

თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლის დაფუძნებისა და მხარდაჭერის კავშირი

17458 416303681

სათავგადასავლო და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

17459 242731120

წალენჯიხის ფეხბურთი

17460 202215370

საქართველოს ოლიმპიელთა ასოციაცია-კავშირი

17461 400292562

ქართველ მასტოლოგთა კავშირი

17462 204452449

საქართველოს სპორტული კინოსა და ტელევიზიის ფედერაცია

17463 200271516

დაისი 2009

17464 406117287

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია

17465 445552928

სტუდია ფრანი

17466 205270071

საქართველოს მეწარმეთა კონფედერაცია

17467 404883435

გაგა ბარბაქაძის სახელლობის კომაროვის სკოლის თანადგომის ფონდი

17468 426534477

ლარხორ

17469

რეგისტრირებული კავშირი თვალის დიაგნოსტიკური ცენტრი

17470 206342064

ასოციაცია - ინდმეკა

17471 233646659

ნიგოეთის სათემო კავშირი დავითი

17472 430042839

ორიონი 1

17473 412755040

ახალგაზრთა ხელოვანთა სახლი

17474 205001852

დიმიტრი უზნაძის სახელობის საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაცია

17475 418467037

ჯანდაცვის პროფესიონალთა ფონდი

17476 438108940

სიცოცხლე გწყურია? ბრძოლაა საჭირო

17477 448049629

გზა სიკეთისკენ

17478 439417800

ინტერრა

17479 231249084

პალიტრა

17480 406335693

ქ.თბილისის N88 საბავშვო ბაგა-ბაღი

17481 228544475

"დედოფლისწყაროს მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირი"

17482 225392134

ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი

17483 405007558

შავი და კასპიის ზღვების ქვეყნების საინფორმაციო ტექნოლოგიების ახალგაზრდა სპეციალისტთა და
მეცნიერთა საერთაშორისო ასოციაცია

17484 204548445

ჩვენი მემკვიდრეობა

17485 424253836

სამცხე-ჯავახეთის მდგრადი განვითარების ცენტრი

17486 404852940

საიმერლოს წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ფონდი

17487 444958725

საქართველოს ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივანდიდის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

17488 405423073

წყალბურთის კლუბი ოლიმპი

17489 202961508

საქართველოს პრაქტიკოს ექიმთა და ფსიქოლოგთა საერთაშორისო ასოციაცია

17490 215607546

"ალფა"

17491 240895064

თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება

17492 444956996

ხონის საცხენოსნო სპორტული კლუბი

17493 218080671

მეჯუდის ხეობის ფერმერთა გაერთიანება

17494 400151615

საქართველოს მაშველთა გაერთიანება

17495 204419977

სენი-კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი

17496 202154202

კავკასიოლოგთა საერთაშორისო ასოციაცია

17497 204967287

ასოციაცია "პროგრესი"

17498 202279257

"პრაიმ-ნიუს ბიზნესი"

17499 204524540

ასოციაცია ამირბარი

17500 400119242

ახალგაზრდა აგრონომთა ასოციაცია

17501 220348719

სათემო კავშირი ორულუ-XXI

17502 419998257

საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა
კავშირი

17503 205152467

საკონსტიტუციო პრობლემატიკის კვლევის ცენტრი საკონსტიტუციო სტრატეგია

17504 215607458

სათ. კავშირი "მანდაეთი"

17505 202061865

საჯარო მოსამს.და საზ-ის მუშ.პროფკავშირის დიდუბე-ჩუღ.რნ.ორგანიზაცია

17506 206339639

საქველმოქმედო ფონდი "ნათელი მომავალი"

17507 215608215

ზემო იმერეთის ფერმერთა ასოციაცია

17508 206195375

სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური რესურსცენტრი

17509 225380370

ბოლნელი

17510 400266074

გარიელი

17511 445418575

საქვემოქმედო ფონდი ვერაწნუნდ

17512 237113119

ძიმითის გუმბათი

17513 418471095

გორის სარეაბილიტაციო ცენტრი

17514 404943889

საქართველოს სტრატეგიისა და კონკურენტუნარიანობის ცენტრი

17515 205030287

ეკონომიურ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კავშირი სამართალი

17516 205178243

საქართველოს განვითარების ცენტრი

17517 204436583

ახალგაზრდა მემარჯვენეები

17518 212918128

რუსული აგრესიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდი

17519 400101956

ცდა

17520 432386330

საქართველოს სიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17521 405367026

სპორტუნი 2019

17522 442733115

ახალგაზრდა ლიდერთა განვითარების ასოციაცია ერთად წარმატებისკენ

17523 404498478

სტრატეგიული კვლევებისა და ანალიზის ცენტრი

17524 226529726

სამელიორაციო ასოციაცია ჯანდარა

17525 405344426

საქართველოს მეცხოველეობის სანაშენე საქმის ასოციაცია

17526 243120635

წალკის რაიონის მოქალაქეთა კავშირი

17527 406083875

ჯანდაცვის და სოციალური პოლიტიკის ანალიზის და რეფორმების ინსტიტუტი - ჯასპარი

17528 204468762

სახალხო დამცველის აპარატის მხარდაჭერის ფონდი

17529 404863037

განათლების განვითარების ხელშეწყობის კავშირი

17530 417880136

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის შიდა ქართლის რეგიონალური ორგანიზაცია

17531 406313993

შენთან ვართ

17532 245630599

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კიკბოქსინგის და ტაილანდური კრივის ფედერაცია

17533 205181435

თანასწორობის ინტიტუტი

17534 402115670

ნელი ამაშუკელის სახელობის მთარგმნელთა ფონდი

17535 406341267

საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ორგანიზაცია ქვიარ მედია

17536 405085367

მხოლოდ შენთვის

17537 404441270

ხვამლის ამქარი

17538 406220138

კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი არტ-ფოლკი

17539 205208942

ასოციაცია პირდაპირი დახმარება საქართველო - ინტერნაციონალი

17540 245550069

საერთაშორისო საქველმოქმედო საზოგადოება "მიზანი"

17541 430033251

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტაბაკინის თემის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

17542 420430420

ტექნოლოგიური ტრანსფერისა და რეგიონული კვლევების საერთაშორისო ცენტრი

17543 202187427

სსიპ - სოციალური და ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი პროფკომიტეტი

17544 442728167

ჯვარის სათემო განათლების ცენტრი

17545 431945194

ძნობი

17546 404487872

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი

17547 236098290

ახალგაზრდული ცენტრი

17548 405234731

საერთაშორისო ურთიერთობათა და სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი

17549 237096726

გურიის მეფუტკრეთა კავშირი

17550 418478187

წინ ხალხის სახელით

17551 241496261

კავშირი ,,ყაზბეგის სამთო ტურიზმის სახლი"

17552 204433559

მუზეუმი XXI საუკუნე

17553 404472511

რიალ ექშენ ფორ ველფეარ ფაუნდეიშენ

17554 412705238

იმერეთის ამპუტანტთა ფეხბურთის ფედერაცია

17555 200087627

"საქართველოს ახალგაზრდა ენერგოტიკოსთა ასოციაცია"

17556 202193759

საერთაშორისო შემოქმედებითი კავშირი რონდო

17557 402208393

თბილისის კალათბურთის აკადემია

17558 406250925

სამედიცინო ცენტრი: ქართულ-გერმანული კონსილიუმი

17559 205270062

თბილისის ლეო კლუბი

17560 412677722

როტარი კლუბი

17561 405276348

იბერია

17562 431174481

ქართულ გერმანული საზოგადოება ფერმერთა განვითარებისათვის

17563 205014198

"მეცნიერება მომავლისათვის"

17564 204966055

მეცნ. აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტ. პროფკომიტეტი

17565 412742750

ახალგაზრდული ჰორიზონტი

17566 238756823

სამტრედიის მებრძოლთა ასოციაცია

17567 417886425

აშშ-საქართველოს სამეცნიერო-კულტურული ასოციაცია

17568 400072997

სამოქალაქო საზოგადოება

17569 200118416

კავშირი საქართველოს ანტიკორუფციული კომისია

17570 205084246

IOCC საქართველოს ფონდი

17571 405179550

სახალხო თვითმმართველობა

17572 241568497

ყვარლის რაიონის ეკონომისტთა კავშირი

17573 204454143

აფრა-მოზარდ მკითხველთა მეგზური

17574 202949364

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

17575 448401006

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის, ახალშენის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17576 400304201

საქართველოს რაგბის კლუბი კარდინალი (სრკ კარდინალი)

17577 436032240

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ფრენბურთის ფედერაცია

17578 404942372

მღებრიშვილთა საგვარეულო კავშირი

17579 244974337

ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი

17580 204973127

ზ. წერეთელის სახელობის 135-ე საშუალო სკოლის ფონდი ქომაგი

17581 437067308

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლიხაურის, მაკვანეთის, ჭანიეთის, ექადიას, ანასეულის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17582 205076923

სტრატეგიული ინტეგრაციის ცენტრი

17583 202192037

სოციალური პოლიტიკის ინსტიტუტი

17584 405151749

საკალათბურთო კლუბი ცხუმ-აფხაზეთი

17585 400240173

ქ. თბილისის N49 საბავშვო ბაგა-ბაღი

17586 404394124

ინოვაციური პოპ-კულტურის მხარდამჭერი ფონდი ელექტრონავტი

17587 243895308

სათემო კავშირი ,,იმედი"

17588 404530888

საინვესტიციო განათლებისა და კულტურის ორგანიზაცია

17589 204565014

თავისუფლებისა და სამართლიანობის ცენტრი

17590 212795439

ასოციაცია დემოკრატიული საზოგადოება

17591 406116590

გერემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ასოციაცია მწვანე მომავალი

17592 444551361

მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი კოლხეთი

17593 445592234

აჭარის ა.რ-ის კრივის კლუბი ბათუმი

17594 445453198

აჭარის დებატების კლუბი

17595 400112560

კულტურულ-საგანმანათლებლო ინიციატივები

17596 435893491

ხის დამუშავების შემსწავლელი სახელოსნო ჭოლაშში

17597 436683386

სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

17598 405358973

საქართველოს სიოგის ფედერაცია

17599 204994337

"კრისტალი"

17600 412725555

მაი არტ

17601 231244141

აჩინებული

17602 249260570

აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაცია

17603 204978159

"ებრაულ-ქართული ლიტერატურული ცენტრი"

17604 406073948

ვაცლავ ჰაველის თავისუფლების ინიციატივა

17605 226530260

საქარტველოს პენსიონერ ვეტერანთა პროფ. კავშირის გარდ. რაიონული კომიტეტი

17606 206180639

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კავშირი განთიადი-XXI

17607 404572208

ურბანული სივრცის კვლევისა და განვითარების ცენტრი

17608 404941480

მეწარმეთა ასოციაცია

17609 415108001

ადგილობრივი განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი

17610 215137778

ქ. ფოთის კარატე-დოს ფედერაცია

17611 200101772

კავშირი "თბილისის პურის მეწარმეთა კავშირი"

17612 205039974

საქართველოს კიბოს კვლევის ჯგუფი

17613 212152276

ასოციაცია საქველმოქმედო სახლი დედა

17614 212797133

შიდსის სიმააღმდეგ მებრძოლი ნებაყოფლობითი საზოგადოება ანტიშიდსი

17615 220414745

საზოგადოება ზუგდიდელი

17616 405324634

ფეხბურთი მშვიდობისთვის

17617 412695436

სტუდენტური მულტიმედია ჯგუფი რეაქტორი

17618 404858301

საქართველოს ცურვის ეროვნულ სახეობათა ფედერაცია

17619 405165850

განათლების საერთაშორისო ორგანიზაცია

17620 404897073

იმედით გამოწვდილი ხელები

17621 236048166

საქართველოს ფერმერთა კავშირის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული ორგანიზაცია

17622 202335366

ფოლკლორული სტუდია ივერია პლუს

17623 405029918

ანდრია ბალანჩივაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

17624 200207169

რეგისტრირებული კავშირი "სამოქალაქო ინოვაციათა ცენტრი"

17625 402122332

საარჩევნო ფონდი ლევან იოსელიანი

17626 405191340

საქართველოს პრაქტიკული სროლის ფედერაცია

17627 205026425

ენებისა და ტრეინინგების საერთაშორისო ცენტრი

17628 419989347

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონალური
ორგანიზაცია

17629 423352552

ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილი

17630 204977944

საქართველოს -საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამეგობრობის საერთაშორისო საზოგადოება

17631 231247727

იმედი

17632 401949816

ევრომეცნიერების საქართველოს ეროვნული სექცია

17633 402132278

დემოკრატიის, სამოქალაქო ინტეგრაციის და განათლების ცენტრი

17634 202198629

იურისტთა ჯგუფი-ადამიანის უფლებათა სამართლებრივი დაცვის ასოციაცია

17635 400032175

ტურიზმის კვლევისა და განვითარების ცენტრი

17636 404545220

საქველმოქმედო ფონდი მწვანე ჯვარი

17637 437069681

ინკლუზივ პრაკტისეზ

17638 419995660

დასავლეთ საქართველოს სოციალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი

17639 404397407

ახალგაზრდა ინიციატორთა საბჭო

17640 216439325

ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

17641 405447468

საქართველო-რუმინეთის სავაჭრო პალატა

17642 405221193

საქართველო სპორტის მენეჯმენტის ასოციაცია

17643 204577458

ომის, შეიარაღებული ძალების და კონფლიქტების ვეტერანთა კავშირი "ვეტერანები მშვიდობისათვის"

17644 417877685

თეა ვალიშვილი დახმარების ფონდი

17645 204567389

შავნაბადას წმინდა გიორგის მამათა მონასტრის საქველმოქმედო ფონდი

17646 212801360

"თანადგომა" ა. რაზმაძის სახ. ფიზიკა-მათემატიკური გიმნაზიის მშობელთა კავშირი

17647 204481738

საქართველოს ანტიკორუფციული კავშირი

17648 233644198

წითელი ჯვრის საზ. ლანჩხ. რ/ორგანიზაცია

17649 202372574

საქართველოს უსინათლოთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

17650 204876553

ინვალიდთა ლიგა

17651 204413367

საქართველოს მოქალაქეთა დახმარების კავშირი

17652 231192759

წინანდლის მოამაგე

17653 231948863

თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

17654 218034696

ასოციაცია ფარი

17655 205254954

საუნივერსიტეტო განათლების ეროვნული კავშირი

17656 405289673

ადამიანის უფლებათა ინტეგრაცია

17657 204426282

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი

17658 200192139

ალიანსი საზოგადოების წინსვლისათვის

17659 436040231

საქართველოს, მცხეთის რაიონის სოფ. ლისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17660 231250945

გზა

17661 206344197

საქართველოს აუდის მოყვარულთა კლუბი

17662 401995025

ადამიანის უფლებათა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაცია - კონსენსუსი

17663 406110346

მსოფლიო ფედერაცია ბრძოლა წესების გარეშე

17664 406034438

ახალგაზრდა ლიდერთა კლუბი

17665 225373592

საქ.საჯარო მოსამს. და საზ. გ-ბის მუშაკთა პროფკავშირის ბოლნისის რაიკომიტეტი

17666 406133009

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მჯდომარე ფრენბურთის ეროვნული
ფედერაცია

17667 202207290

საქართველოს ფუტსალის (დარბაზის ფეხბურთის) ასოციაცია

17668 223353877

კავშირი ,,ა-ინფო"

17669 405280146

ბი ეს მედიკალი

17670 204966536

საქართველოს უნივერსალ ადვოკატთა და იურისტთა კავშირი

17671 241572204

პროგრესი

17672 404854270

განათლება სოციალური დაცვისათვის

17673 202212284

ახალგაზრდა ბუნებისმეტყველთა ასოციაცია

17674 402171136

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ედელვაისი

17675 405490160

მუსიკოსთა დახელოვნების ასოციაცია

17676 404899543

ჯანმრთელობისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო საზოგადოება-საქართველო

17677 417876230

ჯანსაღი თაობა–2011

17678 224069558

ახალციხის რ-ნის კლდის ამბულატორია

17679 418470853

საქართველოს მხატვართა კავშირის გორის (შიდა ქართლის) რეგიონალური ორგანიზაცია

17680 204472132

კავშირი მოგვარეთა და თანამოგვარეთა გაერთიანება "გრდემლი"

17681 224071466

სამცხე-გავახეთის თვითმართველობისა და მრთველობის განვითარების კავშირი

17682 206193518

სამეცნ.შემოქმ.და საზოგადო მოღვაწ.ასოც საერთ., ერთაშორისი საზოგად. აკადემია ტოლერანტობ

17683 215102742

ინვალიდთა ლიგის ფოთის საქალაქო ორგანიზაცია

17684 405037865

საქართველოს სამჭიდის ეროვნული ალიანსი

17685 402031920

ეკო2ტაიმერი

17686 445592136

ალს ასოციაცია საქართველო

17687 430041769

საზოგადოება ბოსლეველი

17688 439869322

ახალი ხედვა კავკასიისთვის

17689 200180384

საქართველოს სენოლოგთა ასოციაცია(კავშირი)

17690 444550255

საქართველოს ხობის რ-ნის სოფ. ხამისქურის და თორსის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

17691 215122686

საქართველოს ძალოვანი სამინისტროებისა და სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა კავშირი
დეტექტივი 007

17692 402121529

საქართველოს ონკოლოგიის ექთნების ასოციაცია

17693 202216379

რეგისტრ.კავშირი-ასოციაცია "მშვიდობის ახალგაზრდა მშენებლები"

17694 428521165

ჰერეთის ცისკარი

17695 242730611

კონსტანტინე გამსახურდიას საზოგადოება

17696 435894668

სვანეთის სასტუმროების ასოციაცია ლამშგვარი

17697 401987383

ქალაქ თბილისის ბოდიბილდინგის და ფიტნესის ფედერაცია

17698 226579752

შარიფ

17699 433104963

სათემო კავშირი ვარდისუბანი

17700 400098130

არბიტრაჟის ინიციატივა - საქართველო

17701 402015537

ქართველას თასი

17702 202062436

ადამიანი დემოკრატიულ საზოგადოებაში

17703 426527350

ჰუგუგ მაარიფ ჩილიი ვა მონიტორინგ მარჩაზი

17704 211384688

ასოციაცია საერთო სამართლისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ცენტრი

17705 424616026

სპორტული კლუბი მებრძოლი

17706 406127196

მაუნთინ ოფ ფაია ენდ მირაქლს მინისთრის თბილისი ჯორჯია

17707 218062520

ნაბიჯი მომავლისაკენ

17708 404550641

ალიანსი-მეგობრები უკრაინისთვის

17709 236690185

სამცხე-ჯავახეთის მედიკოსები - ჰიპოკრატე

17710 231239567

დიოსკურია

17711 438724150

საქართველოს რკინიგზელთა პროფკავშირი სოლიდარობა

17712 404553915

სარეაბილიტაციო ცენტრი გამოსავალი

17713 200053887

ახალგაზრდა ბიოლოგთა ასოციაცია "ბიო-რიტმი"

17714 204957145

ასოციაცია მკურნალი

17715 205023393

საზოგადოებრივი გაერთანება "დემოკრატიული ცენტრი" რეგისტრირებული კავშირი

17716 434169124

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის, სოფ.შულავერის,ზემო სარალის, ქვემო სარალის, ახლომახმუდლოს,
ენიკენდის, სეიდიგოჯალოს, მარეთის და არაფლოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17717 204975839

"საქ.-ში სათბობის სუფთა ტექნილოგიების განვითარების ცენტრი"

17718 445449541

ძიუდოს სპორტული კლუბი ბათუმი

17719 220355194

თანადგომა 2005

17720 400149399

ჩვენი თანადგომა 2015

17721 431945764

მშობელთა ასოციაცია 'ჩვენ ვხედავთ'

17722 400024406

გასიტაშვილთა საგვარეულო კავშირი

17723 402032956

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი

17724 209461722

მობინადრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

17725 405376793

მაზეგ ფაუნდეიშენ

17726 406221743

სპორტული კლუბი ვიპ სოფია

17727 238133587

არასამთავრობო კავშირი ,,მეოხი"

17728 446966944

საქართველოს ქობულეთის რაიონის, სოფელ ჩაისუბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17729 204947460

საქართველო-პოლონეთის ეკონ. და კულტ. ურთიერთობათა ასოციაცია

17730 240907587

კავშირი ასოციაცია თავისუფლებისა და გამჭვირვალობის ასოციაცია

17731 404507253

საქართველოს არაფორმალური განათლების ინსტიტუტი

17732 405429068

ანტიკორუფციული უსაფრთხოების, ხარისხის კონტროლისა და იურიდიული მომსახურების
საერთაშორისო ორგანიზაცია

17733 406238735

თბილისის პირველი ბადმინტონის ფედერაცია

17734 226530144

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი ,,ხადონი"

17735 428888821

შაფაქნა ინტერნაციონალ ნიუს ეიჯენსი

17736 445536616

უწყვეტი პროცესი-საქართველო

17737 400030328

საქველმოქმედო ფონდი MTN

17738 430025028

გეგეშიძეთა საგვარეულო კავშირი

17739 404425109

თენგიზ სუხიშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

17740 402029238

ჯანდაცვის მენეჯმენტის საერთაშორისო ასოციაცია

17741 233646515

იაკობ გოგებაშვილის სახ. პედაგოგთა კავშირი

17742 402158295

ეპიგრაფი

17743 405141742

რაგბის კლუბი ასკ ვეტერან მორაგბეთა კავშირი

17744 415108680

საქველმოქმედო ფონდი მიზნები

17745 222724826

კავშირი "ზანავი 2002"

17746 437375163

განვითარებისა და განახლების ცენტრი

17747 206054516

სს "თბილავიამშენი"-ს პროფკავშირის გაერთიანება

17748 421274622

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი წყალტუბო

17749 419619434

მეშახტეთა შრომის დიდების საქველმოქმედო ფონდი

17750 206162221

ევრაზია-წყნარი ოკეანის ასოციაცია

17751 439397680

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ ჭალოვანი, ლიჩი, ღოდორა, წმანი, გორიჯვარი, ხვანი, ვაკისას
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17752 205231854

საქართველოს საზოგადოებრივი და ინდივიდუალური სამსახურების მუშაკთა პროფესიული კავშირი

17753 242262485

საზოგადოებრივი კავშირი "მაცნე"

17754 404383877

ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი-პარსა

17755 404379524

რეგიონული განვითარების ასოციაცია

17756 436255419

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი

17757 402095415

სათამაშოების ბიბლიოთეკების ქართული ასოციაცია

17758 400208985

კომუნა

17759 406196101

საქართველოს ფეინთბოლის ეროვნული ფედერაცია

17760 229315871

ქალი, ოჯახი, ჯანმრთელობა

17761 439865987

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკი სოფელ ზანა სოფელი ხორშის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

17762 417888290

უფლისციხის დაცვისა და განვითარების ცენტრი

17763 405192027

საქართველოს კომუნიკაციების კავშირი

17764 245562207

საქველმოქმედო ფონდი პარალელი

17765 445441503

ზურაბ გურგენაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი გურგ

17766 443567926

მანანა ტაბაშიძის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

17767 404427027

საქართველოს გოლფის საერთაშორისო ფედერაცია

17768 204986934

ინდ. მენაშენეთა კავშირი "მეგობრობა-2002"

17769 405322164

ძიუდოს სპორტული კლუბი კასპი 2018

17770 204985999

საქ. საქველმოქმედო და ტექ. დახმარების ფონდი "იმედა"

17771 422432086

საქართველო, აბაშის რაიონი, აბაშის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17772 202444550

საქართველოს ომის ვეტერანთა დასაქმების და დახმარების ფონდი

17773 200068979

საქართველოს მოქალაქეთა უფლებების დაცვისა და კორუფციასთან ბრძოლის კავშირი

17774 427743631

მეწარმე ქალთა ასოციაცია-ავე

17775 205191308

კავშირი - საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ინსტიტუტი

17776 404971009

დემოკრატიის საზოგადოებრივი ინსტიტუტი

17777 205110388

"საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ცენტრი"

17778 404852361

ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი

17779 402031387

დისქავერი

17780 204472882

საქართველოს ელექტრონული კომერციის მომხმარებელთა კავშირი

17781 404601178

მეტყველების კორექციისა და საორატორო ცენტრი ორატორი

17782 400243697

არტ ლაბორატორია

17783 230870849

ასურეთი-2009

17784 416317426

ქართველი ახალგაზრდები მომავლისთვის

17785 237976892

სათემო კავშირი ბარი

17786 205265158

ლაიფლაინ საქართველო

17787 405091289

აიპ ვენატუსი

17788 249265049

აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუთა კავშირი "ჰერა"

17789 204536877

აისი მედია

17790 245445665

ვეტერან მებრძოლთა ასოციაცია

17791 404605076

ქართული იმედი

17792 405459686

ქალთა ბიზნეს საზოგადოება

17793 417876061

სათემო ორგანიზაცია ჩვენი მომავალი

17794 400199753

მთის განვითარების ცენტრი

17795 212824997

ნიკეა, სათემო კავშირი

17796 423356068

სამცხე-ჯავახეთის საზოგადოების განვითარების ასოციაცია

17797 251720712

კავშირი "თემის დახმარების ასოციაცია"

17798 405447137

საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ასოციაცია

17799 216379540

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "საბავშვო ბაგა-ბაღი "იმედი"

17800 405365821

ქართული მოზაიკის და გამოყენებითი დიზაინის მხარდაჭერის და განვითარების ფონდი რიბირაბო

17801 204963307

"გ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის თრომბოზების კვლევის ცენტრი"

17802 405071568

საქართველოს ეკონიმისტთა სამეცნიერო საზოგადოება

17803 401988186

ეი-თი-ელ-ეს საქართველო

17804 432385224

არასამთავრობო ორგანიზაცია მინდია

17805 208193649

საქველმოქმედო ფონდი ერმი

17806 402093989

ჯანსაღი და განათლებული ახალი თაობა

17807 218030413

ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა ლიონი

17808 422990393

რაჭის მდგრადი განვითარების ასოციაცია

17809 202942833

"საქ. დამოუკიდ. ტელე-რადიო კომპანიიების ასოციაცია"

17810 415099618

ლიბერალ-დემოკრატთა ასოციაცია

17811 404984718

გაუფერადე სამყარო

17812 406135392

ბახტურიძეთა საგვარეულო კავშირი

17813 400145393

ნისან/ინფინიტი ქლაბ გეორგია

17814 443859914

ძიუდო კლუბი ჭერათხევი

17815 202441811

აღმოსავლური ცეკვების საერთაშორისო ასოციაცია

17816 404497923

თბილისის ამერიკული ფეხბურთის ფედერაცია

17817 206227616

რეგისტრირებული კავშირი ,,ერთიანი ახალგაზრდული ფრონტი"

17818 405327249

საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი

17819 202181147

ლითონპროდუქციის რეალზაციის და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირი

17820 405069768

ზემო ავსტრიის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი კავკასიში

17821 206124157

საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის განვითარების ფონდი

17822 405290616

სთეითქრაფთ ლაბი

17823 402002006

საქველმოქმედო ფონდი არგანი

17824

ჩხოროწყუს რაიონის ფეხბურთის ფედერაცია

17825 245525828

ვარდების რევოლუციაში მონაწილეთა დამოუკიდებელი კავშირი "ერთად ვაშენოთ საქართველო"

17826 448052071

ახალგაზრდების განათლებისა და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

17827 405368953

არდოტის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის აღდგენის ფონდი

17828 406112200

სამოქალაქო განათლების ცენტრი გიბლი

17829 203868467

"საქ. კინემატოგრაფისტთა საერთაშ. შემოქმედებითი კავშირის პროფკავშირი"

17830 405124075

ქ.თბილისის N128 საბავშვო ბაგა-ბაღი

17831 445454810

კულტურულ-საქველმოქმედო ორგანიზაცია აჭარის ბელორუსთა საზოგადოება

17832 448390125

მუნიციპალიტეტთა განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი

17833 404891257

რეპატრიაცია–რეინტეგრაციის ხელშემწყობი ფონდი

17834 202214898

საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზატორთა ასოციაცია

17835 226166092

გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ეკოლოგიური ორგანიზაცია "ბიოსფერო"

17836

ქალაქ გორის შოტაკან კარატე-დოს სპორტული კლუბი ავაზა

17837 426526226

სახლი ცისარტყელა

17838 405325535

სამხრეთ კავკასიის საველე ეპიდემიოლოგიის და ლაბორატორიული სასწავლო პროგრამის
კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

17839 405091216

ინტერკულტურული დიალოგისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფორუმი

17840 205094486

ადგილის დედა

17841 237099974

საზოგადოებრივი კავშირი ქუჩის კომიტეტთა საზოგადოებრივი კავშირი

17842

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მწიგნობართა ასოციაცია

17843 200274755

რალი ლონდონი თბილისი

17844 203838758

ქართველ მწერალთა და ლიტერატურის მცოდნეთა დამოუკიდებელი კავშირი.

17845 205070563

ასურელ მამათა სახელობის ტაძრის მშენებელთა კავშირი

17846 240392874

ართგულება

17847 406140509

დიღმის მასივის სამი მღვდელმთავრის სახელობის ეკლესიის ფონდი

17848 216383900

საქართველოს ასოციაცია ,,ბიზნეს ალიონი"

17849 205041756

რწმენა და სინათლე

17850 400197719

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი უქიმერიონი 1960

17851 212803910

ეკონომიკური განათლების, ინფორმაციისა და დისკუსიის კლუბი

17852 445415854

აჭარის რძისა და რძის პროდუქტების, მეხორცეობის, ხორცის ნაწარმის, მეთევზეობის და
მეფრინველეობის ასოციაცია

17853 445507853

ობოლ ბავშვთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი

17854 212810680

მსოფლიო პარტნიორები

17855 417874820

სამოქალაქო საზოგადოების განახლებისათვის

17856 404864241

შერეული ოჯახები სოლიდარობისათვის

17857 404868531

პატიმართა უფლებების დაცვის საქველმოქმედო ფონდი

17858 421269326

რეგიონის ახალგაზრდათა უფლებების დაცვისა და ინტელექტუალური ზრდის კავშირი

17859 405159625

გულნარა რასულზადე-კვანჭახაძის სახელობის ქართულ-აზერბაიჯანული მეგობრობის განვითარების
ფონდი

17860 204876116

ძაღლის მოყვარულთა კავშირი

17861 202461807

ევრაზიის ინსტიტუტი

17862 233732093

კულტურული მემკვიდრეობის აღრიცხვისა და რეაბილიტაციის ცენტრი

17863 242261324

რაიონის აღორძინების საქველმოქმედო ფონდი

17864 205006483

"ბათუმელები"

17865 245441473

ასოციაცია აგროკონსულტი

17866 404895495

C და B ჰეპატიტის პაციენტთა გაერთიანება

17867 212701664

საფეხბურთო კლუბი კოლხიდა 98

17868 444550237

საქართველოს, ხობის რ-ნის, სოფ. ქარიატა, ყულევი და ჭალადიდის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

17869 400276848

ჯანმრთელობისა და სოციალური ზრუნვის კავშირი

17870 401946132

ფონდი ლიბერალი

17871 440888103

ააიპ ნართი

17872 204981029

"ედემი"

17873 216401454

თაბორი

17874 439397528

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ ჯალაურთა, მოძვის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

17875 404474289

საქართველოს სოლიდარობის ფონდი

17876 405129908

თოფურია-თოფურიძეების საგვარეულო კავშირი

17877 206106630

მოზრდილთა და ბავშვთა უროლოგიის კლინიკური და სამეცნიერო განვითარების ფონდი

17878 236091894

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის კომიტეტი

17879 405159750

ტროფი ექსპედიციების და სათავგადასავლო ტურიზმის ასოციაცია

17880 405449493

მომავალი ლიდერები ღია მსოფლიოსთვის

17881 436683297

საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი

17882 202291206

ხელოვანი

17883 232388494

თიანეთის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის საქველმოქმედო ფონდი

17884 441560384

მწერალთა და ხელოვანთა შემოქმედებითი გაერთიანების ცენტრი-გურჯი

17885 204933135

საქართველოს უძრავი ქონების ასოციაცია

17886 235445746

სოფელ ლეხაინდრაოს ჯანმრთელობის დაცვის ურთიერთდახმარების კავშირი დასტაქარი

17887 443855188

რელიგიური კეთილმოქმედების ქრისტიანული მისია იმედის სახლი

17888 412747666

იმერეთი

17889 202051242

საქ. ახალგაზრდა მეცნიერებათა განვითარების ცენტრი

17890 445451920

არტ-ცენტრი

17891 204532568

საერთაშორისო ფონდი "ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების ხელშეწყობის ფონდი"

17892 404594220

ქსელი 56

17893 204955334

ამარტა

17894 205006544

"კოალიცია დევნილთა მხარდაჭერისათვის"

17895 405281289

მოძრაობა განვითარებული მომავლისათვის

17896 401957833

ასოციაცია ინტერ არტ ჯორჯია

17897 402041125

ცელიაკიის მქონე მოქალაქეთა დახმარების, საინფორმაციო მხარდაჭერის და ფსიქოლოგიური
რეაბილიტაციის საერთაშორისო ცენტრი

17898 202463690

ენერგოკონსერვაცია და სუფთა გარემო

17899 212840032

მშრომელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია, კავშირი

17900 204452546

საინგილოსთან კულტურული ურთიერთობის საქველმოქმედო ფონდი სარკმელი +

17901 204920194

საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაცია

17902 402130626

ნანო კრედიტის დაზარალებულ კრედიტორთა ასოციაცია

17903 202319231

მშვიდობა და განათლება

17904 238743874

საქ. მოქალაქეთა ახალგზარდული კავშირის სამტრედიის რ-ული ორგანიზაცია

17905 404552195

ჯომიდავების საგვარეულო კავშირი

17906 404879556

სამოქალაქო განათლება

17907 204979602

დამოუკიდებელ მედიკოსთა საერთაშორისო კავშირი (IUIMW)

17908 216384008

ქვ. ქართლში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის ფონდი

17909 223235648

,,ქსანი"

17910 209473808

"ინვალიდთა დახმარების საერთაშორისო კავშირი (ასოციაცია)"

17911 445406007

ბათუმის სცენა

17912 401978847

საქართველოს ინსტიტუციონალური განვითარების ცენტრი

17913 202241895

კონფლიქტებში დაზარალებულ ქალთა კავშირი

17914 445404848

რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

17915 432545034

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ ზემო ხანდაკის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

17916 216400570

საქართველოს მთლიანობისათვის მებრძოლთა კავშირი "მამულიშვილი"

17917 235893333

საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი დალი

17918 442735845

ახალგაზრდული ასოციაცია - ფერადი მომავალი

17919 445513524

სოციალური ინიციატივების ალიანსი

17920 237976909

კავშირი მაქაბი

17921 412750250

სამოქალაქო თავისუფლება

17922 437058354

სპორტის განვითარების, საინფორმაციო-ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი

17923 224623218

"მადლი"

17924 402142374

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ფონდი - 21-ე საუკუნე

17925 245433491

ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი

17926 200082338

ინვალიდ, ობოლ, მრავალშვილიან და მარტოხელა დედათა კავშირი '"დედის გული"

17927 406148431

ქენელ ლანდ

17928 204970326

ველფეარ ფაუნდეიშენ

17929 217892083

საქველმოქმედო კავშირი "გორელი"

17930 435891732

მხატვარი ძმების - ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების მემორიალური სახლ - მუზეუმი

17931 429322618

ხევსური ქალები ჯანსაღი მომავლისათვის

17932 204983508

ახალგაზრდული კავშირი "ინიციატივა"

17933 430037319

საქველმოქმედო ფონდი გვარიშვილობა ჭანტურიძეები

17934 202196818

ადამიანის უფლებათა ფილმების სტუდია ინიციატორი

17935 438724212

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

17936 400314227

ძლიერი ხელები

17937 400069046

მღვდელაძეების საგვარეულო კავშირი

17938 420429806

ჰიბრიდულ საფრთხეებზე ედ ჰოკ რეაგირების ცენტრი

17939 435894999

გულერ

17940 406218846

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საფეხბურთო გუნდი ერთობა

17941 412743884

სიკეთის ქვეყანა

17942 405376604

საქართველოს მეჩილიმეთა ასოციაცია

17943 442571655

საქველმოქმედო ფონდი წმინდა მამა გაბრიელი

17944 205173239

ამერიკის მეგობართა კლუბი

17945 233113788

ლაგოხი რაიონის ინვალიდთა კავშირი

17946 430800396

კიკ-ბოქსინგის კლუბი ალგეთი

17947 205041293

ვიზავი

17948 405259740

ლაიონსების თვალის დიაბეტური კლინიკა - საქართველო

17949

რეგისტრირებული კავშირი ეკო-ლაინი

17950 205242539

განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი

17951 236689865

ნინოწმინდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

17952 432545114

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ კავთისხევის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

17953 222440099

მზენათი

17954 205288561

ადამიანური რესურსებისა და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

17955 202236856

იმედი 2004

17956 431165767

განვითარების ცენტრი - თელავი

17957 404987029

საქართველოს ტრამპლინიდან თხილამურებით ხტომებისა და სათხილამურო ორჭიდის ფედერაცია

17958 416334602

სრულიად საქართველოს სტუდენტთა ასოციაცია

17959 446960888

საქართველოს ლიბერალ-დემოკრატიული ცენტრი

17960 412767448

ჰაბიტატი თანასწორობის, მიღწევების და განითარებისთვის

17961 406129130

ბე.ემ.ვე. ე39 ქლაბ ჯორჯია

17962 218063538

ფერმერთა ასოციაცია ერედვი

17963 405402274

ახალი თაობის ხმა

17964 231194631

ინვალიდთა სოციალური დახმარების ფონდი ახალი სიცოცხლე

17965 202903153

საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაცია

17966 203842841

სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

17967 405138943

ახალგაზრდული სოლიდარობა მომავლისათვის

17968 405498858

ახალგაზრდული ასოციაცია ახალგაზრდები ახალგაზრდებისთვის

17969 204962914

საქართველოს მართმადიდებელ მკურნალთა კავშირი

17970 238137182

საგარეჯოს რაიონის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია სპექტრი

17971 204416685

საერთაშორისო გადამზიდავ მძღოლთა ასოციაციაკავშირი

17972 406044962

მწვანე კლუბი

17973 245586218

ქ. ბათუმის №2 საბავშვო ბაღი

17974 404975693

გეო-გენი+

17975 215112036

ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევის ცენტრი

17976 249268787

აფხაზეთის ა/რ ძალოვანთა სტრუქტურების პენსიონერთა და ომის ინვ-თა კავშირი `აფხაზეთი`

17977 412712872

ქუთაისის ამერიკული ფეხბურთის ფედერაცია - კლუბი ლომები

17978 233113421

სკაუტური მოძრაობის ასოსისცია

17979 206094000

საქ.უსახლკარო მარჩენალმოკლებული ბავშვების დახმ. და რეაბილიტაციის საერთ.ფონდი

17980 405412414

საქართველოს ბუშიდოს ფედერაცია

17981 416329173

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 3-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17982 416330161

საქართველოს, გარდაბნის რაიონის სოფლების ნორიო, ახალსოფელი, სააკაძე, საცხენისის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

17983 205008846

საქრთველოს ტრეიდერთა კავშირი

17984 400227143

სრულიად საქართველოს და ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეთა და ინდივიდთა დაცვის
საერთაშორისო ასოციაცია

17985 405308448

არაფორმალური და სამოქალაქო განათლება უკეთესი მომავლისთვის

17986 420424954

კოლხური ძველმართლმადიდებელი ეკლესიის სათვისტომო

17987 417878194

ვიპ ძიუდო

17988 438111357

უნარების სახლი

17989 405044848

სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის

17990 448053098

ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

17991 220344385

კავშირი "მერმისი"

17992 431439516

თელავის სატრანსპორტო სამსახური

17993 202177820

საქველმოქმედო ფონდი ჯორჯია

17994 400231165

გაერთიანება ავტომოყვარულები უსაფრთხოებისთვის

17995 406250907

ჯანსაღი ერი

17996 400203800

იმრი-კონტაქტი

17997 405240984

დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია

17998 429654402

საქართველოს მთის ჩაის ასოციაცია

17999 405005836

საქველმოქმედო ფონდი რეა

18000 202457322

საქველმოქმედო ფონდი - სიხარული

18001 200140542

"ახალგაზრდა იურისტთა და ჟურნალისტთა" კავშირი

18002 206117824

საქართველოს უსინათლო ბავშვთა დაცვის ფონდი

18003 402187833

არქიტექტურული ამბიენტე

18004 204457970

საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერან პენსიონერთა ასოციაცია

18005 206138106

ჩვენ, ბავშვი და მომავალი

18006 402082358

განათლებისა და ტურიზმის ცენტრი

18007 202341493

საქართველოს კაქტუსების მოყვარულთა კლუბი "ფეროკაქტუსი"

18008 416367719

უცხოელ უკრაინელთა ასოციაცია

18009 445612070

საქართველოში ჩვილთა ცურვის საერთაშორისო ფედერაცია

18010 445465746

აჭარის ა.რ. კრივის ფედერაცია

18011 405330930

საქართველოს ბავშვთა ქირურგთა ასოციაცია

18012 448387308

ევროპასთან ინტეგრაციისათვის

18013 233646141

ობოლ, მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ, ინვალიდ და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა ცენტრი
მოწყალება

18014 204992838

ცხოველთა ქცევის კავკასიური სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი" NACRES-CCER"

18015 406080565

ქართულ ფრანგული ასოციაცია G F A

18016 205016668

"დეა კავკასია"

18017 205261018

უსაფრთხო მაწანწალა - SAFE TRAMP

18018 404954242

საქართველოს დეოკუპაციის ცენტრი

18019 205258291

დემოკრატიული განვითარების ფონდი

18020 202174191

ტრავმატოლოგის პროფკომიტეტი

18021 405425776

ავტო იმპორტიორთა და დილერთა ასოციაცია

18022 405121247

საზოგადოება საზოგადოებისათვის

18023 245529370

ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია

18024 245438566

რეგისტრირებული კავშირი ,,მეზღვაურთა კლუბი"

18025 405349190

საქველმოქმედო ფონდი მედელა

18026 216405049

ს/ს "აზოტის" მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი "თანადგომა"

18027 405049077

სპორტული კლუბი ქირონი

18028 224073080

კავშირი "ქალთა რეგიონალური ცენტრი სამცხე/ჯავახეთში"

18029 220386945

კახათის თემის ქალთა კავშირი ლამპარი

18030 243573502

ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

18031 247861764

შუახევის მთის რეგიონის მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაცია

18032 402112673

საერთაშორისო კავშირი ერთად უკეთესი მომავლისთვის

18033 402052229

კიკ-ბოქსინგის კლუბი რინგსაიდი

18034 205032169

საქ მასწავლებელთა თავისუფალი პროფ "სოლიდარობის" თბილისის საქალაქო ორგანიზაცია

18035 406042385

ცხრამუხა - 2011

18036 402158446

კულტურული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდი

18037 204965038

ხელოვანთა და მეცნიერთა საერთაშორისო ასოციაცია "მზის გვირგვინი"

18038 437066247

მკითხველთა და კრიტიკოსთა კლუბი

18039 227751545

ვაჩნაძიანის ხვალინდელი დღე

18040 405039319

ერთი ბედნიერი დღე

18041 231238684

კახეთის მომხმარებელთა კავშირი

18042 206061312

თბილისის №77 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18043 216451355

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ვაუ"

18044 230870750

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ორბეთი-2009"

18045 405210490

საქართველოს დიაბეტის გართულებების პრევენციის ასოციაცია

18046 211404470

გარემოს ეკონომიკური პროგნოზირებისა და მართვის საერთაშორისო ასოციაცია "ეკოგეონომიკა"

18047 406055600

სოციალური და ეკონომიკური კვლევითი ცენტრი ქეის-საქართველო

18048 406248145

დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა მშვიდობიანი მომავლისთვის

18049 405001830

მედია არტივიზმი MEDIA ARTIVISM

18050 438112935

მედეა მეზვრიშვილის სახლ. მუზეუმის აღდგენა განვითარების ფონდი

18051 220362881

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ლამპარი 2004

18052 234229279

დემოკრატიული კავშირი „მტრედი“

18053 416293889

ლიბერალთა კლუბი

18054 400247023

გახდი მესაკუთრე

18055 204984400

ვ.ჭეიშვილის სახ.ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ცენტრი

18056 242573559

საჯარო მოსამსახ. და საზოგადოებრივი გაერთ. პროფკავშირი

18057 405061409

მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი

18058 245442846

ნაციონალური მოძრაობა

18059 205280827

სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდი

18060 235446219

სერგიეთის სათემო კავშირი

18061 201947108

მ.კოსტავას სახ.მრავალშვილიან და მარტოხელა დედათა კავშირი დედის ძახილი

18062 404495328

საქართველოსა და ჩინეთს შორის ეკონომიკური, სავაჭრო და კულტურული ურთიერთობის
განვითარების ფონდი

18063 204558380

გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი

18064 205024196

"ჟურნალისტთა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა უფლებების დაცვის საბჭო"

18065 204923431

სამართლებრივი რეფორმების ინსტიტუტი

18066 204411742

საქართველოს ბოტანიკური ბაღებისა და პარკების ასოციაცია

18067 440394798

თემი იმედის სოფელი

18068 400153347

მეტაფიზიკურ მეცნიერებათა კვლევითი ცენტრი

18069 448056825

იასამანი

18070 415593147

ჭიათურის მომავლისთვის

18071 402047183

ძიუდოს სპორტული კლუბი უშბა

18072 245584531

პროფესიონალ მოჭადრაკეთა ლიგა

18073 404514815

ბალტო

18074 204542487

კონსილიუმი

18075 422736034

ზანავის სათემო კავშირი

18076 402110023

სამოქალაქო აქტივობის ლიგა

18077 215112296

ფოთის დედეთა და ბავშვთა ინტერესების დაცვის ასოციაცია მადლი

18078 404433699

მწვანე საზოგადოება - Green Society

18079 400168750

ცამეტი პლუსი

18080 404953154

სრულიად საქართველოს გვარის რჩეულთა დარბაზის ფონდი

18081 216399038

გარემოს დაცვა, სამშობლოს დაცვაა

18082 406044203

თეთრაძეთა საგვარეულო კავშირი

18083 202457411

ეითიელეს 7

18084 200239018

დავითიანნი

18085 204981840

"ახლი ტექნოლოგიების დანერგვა"

18086 445490442

საქართველოს ქალაქ ბათუმის კახაბრის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18087 448049781

ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

18088 238751793

"ჩვენი ქალაქლ" სათემო კავშირი

18089 404571307

თბილისის ათლეტიზმის ფედერაცია

18090 250723837

აფხაზეთის ახალგაზრდობა-მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის

18091 204997003

წმინდა გიორგის კავშირი "ზეციხე" (არარეგისტრირებული კავშირი)

18092 209476707

ასოციაცია "დავით სარაჯიშვილის საზოგადოება"

18093 237978462

ონის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

18094 221292054

,,დერჩი"

18095 204990974

"თანამედროვე ჟღერადობის სახლი"

18096 406100570

კვლევა.ექსპერტიზა.ტრენინგი.

18097 226573268

კავშირი "კსიც"

18098 404426055

fx

18099 429651904

რეგიონული განვითარებისა და ჩართულობის ცენტრი

18100 211351883

ქ. თბილისის №198 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18101 205020939

მშვიდობისა და განვითარების სახალგაზრდული ცენტრი "ინტერკულტურა"

18102 205003832

საქველმოქმედო ასოციაცია ჯავახეთი

18103 253643080

ინვალიდ მეომართა კავშირი "დიოსკურია"

18104

არასამთავრობო კავშირი ფრონე

18105 245533392

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მშვილდოსნობის ფედერაცია

18106 239869610

სენაკის რაიონის პროდუქტიული მეცხოველეობის ასოციაცია

18107 220350714

ზუგდიდის რაიონის აგრონომთა ასოციაცია

18108 245613055

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ბათფარმა-XXI საუკუნე

18109 421269576

იქ სადაც ვჭირდებით

18110 433105551

ლუდვიგ მლოკოსევიჩის პოლონური თანამეგობრობის სახლი

18111 442262221

ერთობა და ოლიმპიელები

18112 404994280

საინიციატივო ჯგუფი ექიმები უწყვეტი განათლებისათვის

18113 204410912

თქვენი ადვოკატი

18114 422722414

საზოგადოებრივი კომუნიკაციების განვითარების ინსტიტუტი

18115 204570071

საქართველოს საპარტიარქოსთან არსებული წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის განათლების
ცენტრი

18116 405043821

კულდია

18117 425358230

საქართველოს მონასტრების აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

18118 427739815

ბადმინტონის სპორტული კლუბი ''ორბი''

18119 223366747

სამცხე-ჯავახეთის ხალხთა მეგობრობა

18120 405121826

ალაშა

18121 406201364

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი მილანი

18122 401988863

არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლება და თავისუფლება -XXI

18123 443871035

მსოფლიო ფიტნესის ფედერაცია საქართველო

18124 406053559

როტარი კლუბი-მცხეთა კოსმოპოლიტანი

18125 405526569

ქალთა განათლებისა და განვითარების ცენტრი ახალი ხედვა

18126 404901228

Democracy and Freedom

18127 206174218

სოციალურად დაუცველ პირთა ასოციაცია ნიუ ლაიფი

18128 205160083

ასოციაცია "სთრით რეისი"

18129 204561125

სარაგბო კლუბი მერანი

18130 412688881

ლიბერალური დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

18131 245443444

საერთაშორისო დახმარებათა საქველმოქმედო ფონდი ნუგეში

18132 405335819

საქართველოს საერთაშორისო არბიტრაჟის აკადემია

18133 428519739

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

18134 434159616

საქართველოს ფენჩაკ სილატის ფედერაცია

18135 208215956

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ასოციაცია ,,ქანი"

18136 420433668

ზუგდიდის ჩოგბურთის სამოყვარულო კლუბი

18137 204949397

საქ.ჟურნალისტთა ასოციაცია "თავისუფალი მასმედია"

18138 404502123

ჰელფინგ ჰენდზ მინისთრიზ

18139 400320844

გადატვირთვა

18140 204568850

ევროსაბჭოს ქვეყნებიდან ნაციონალური უმცირესობების ლიდერების საერთაშორისო ასოციაციასაქართველოსათვის

18141 239403132

"არეასი"

18142 404862680

პოლონურ-ქართული საკომერციო პალატა

18143 432543839

რანიფ

18144 405137908

ქალები ქალისთვის

18145 211384009

ქ.თბილისის 61-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

18146 441559332

სდიგა

18147 205135245

ალტერნატიული განათლების ცენტრი

18148 202233984

კავშირი ელექტრონული საქართველო

18149 416297475

არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის არასამთავრობო ორგანიზაცია FOR UNITY

18150 239869692

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

18151 220344394

ასოციაცია ელფი

18152 405242170

სამი კურდღელი

18153 218019935

ასოციაცია ,,საქართველოს მამულიშვილები და ახალგაზრდა თავად-აზნაურობა სიცოცხლისათვის" შიდა
ქართლის ფი

18154 433105016

სათემო ცენტრი სვიდება 2017

18155 424069885

ახალციხის სასოფლო დარბაზი

18156 405192054

ბიტკოინ-იმბესი-ჯორჯია

18157 405140743

რეფორმების სკოლა

18158 416329672

მომავლის საქართველოს გმირთა ასოციაცია

18159 202052982

საქართველოს მხატვართა ასოციაცია

18160 400016219

გაცვლითი პროგრამების საერთაშორისო ასოციაცია

18161 440885044

ასოციაცია მოძრაობა ადამიანის უფლებებისათვის

18162 405522554

აშალდა

18163 406170959

აგრო სოლუშენსი

18164 404911574

სახელმწიფოს მიზეზით დაზარალებულ მეანაბრეთა საკომპენსაციო ფონდი

18165 427734366

საქართველოს კარატე-დოს ეროვნული კახეთის რეგიონალური ფედერაცია

18166 431182310

თელავის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი

18167 212908601

მშვიდობის და მეგობრობის ინტელექტუალური კლუბი LLL(land, life, love-მიწა, სიცოცხლე, სიყვარული)

18168 402100659

პასუხისმგებლიანი უძრავი ქონების საინვესტიციო საბჭო-საქართველო

18169 417895022

ფსიქო-სოციალური ცენტრი იდეა

18170 205250164

საქართველოს მონადირეთა და მეთევზეთა ასოციაცია XXI

18171 205120607

ESM_თბილისის თანამშრომელთა ასოციაცია

18172 405118661

ევროპის ფორტეპიანოს პედაგოგთა ასოციაცია საქართველო

18173 424617463

სოციალური სივრცე სიმშვიდე

18174 404600455

საქართველოს პარაკარატეს ეროვნული ფედერაცია

18175 445487722

ფანშეტი

18176 431165133

ბატონის ციხე

18177 404975327

არასამთავრობო საქველმოქმედო ფონდი ბავშვებს სპორტი

18178 433101047

კახეთის ბოდიბილდინგისა და ფიტნესის ფედერაცია

18179 406077034

მოძრაობა ევროპული კანონმდებლობისათვის

18180 405255432

აფეთქების ტექნოლოგიების ცენტრი

18181 424068993

მილანური ოჯახი

18182 222937446

ამბროლაურის ავტოგზა N10-ს პროფკავშირული ორგანიზაცია

18183 201946216

ქალაქ თბილისის №99 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18184 436034131

სოციალური განვითარების და მხარდაჭერის საერთაშორისო ასოციაცია - პანაცეა

18185 404455692

განათლების პროფესიული კავშირი

18186 444551744

ჭალადიდის საცხენოსნო კლუბი წინაპარი

18187 238774457

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა

18188 433104204

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების კართუბანის, ბოლოკიანის, ნაინდროვალის,
ნაწისქვილარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18189 404895752

საქართველოს კიოკუშინკაი კარატეს ფედერაცია კ.ს.ო. მაცუშიმა

18190

გურიის ბიოფერმერთა კავშირი

18191 206339381

მშვიდობის ექსპრესი

18192 205007419

"თბილისის ბიზნეს ინკუბატორი"

18193 203843289

"საქართველოს იურისტთა კავშირი"

18194 202231986

პირველი სვლა

18195 203841708

მდგრადი ტურიზმის განვითარების ცენტრი

18196 448054408

საჭადრაკო კლუბი როქი

18197 402180117

საქართველოს მშვიდობის საერთაშორისო ფონდი-კავკასია

18198 204985864

"სოციალური ადაპტაციის ფონდი იმედი +"

18199 404397194

ახალგაზრდული თეატრალური ფესტივალი არდიfest

18200 437978173

საქართველოს, ონის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18201 404881623

Georgian Scientific & Medical Coalition საქართველოს ექიმთა და მეცნიერთა კოალიცია

18202 200214446

კულტურულ ურთიერთობათა საერთაშორისო ასოციაცია კოგიტო

18203

ქართლის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაცია-კავშირი

18204 402070744

ქემალისტური აზროვნების საზოგადოება

18205 211401115

დემოკრატიული მმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

18206 203861758

ეკონომიკური რეფორმების ხელშემწყობი დარგთაშორისი ფონდი

18207 232002560

არეალი, კავშირი

18208 400056899

გიორგი ჭაღიაშვილის დახმარების ფონდი

18209 412689737

ასოციაცია ჟურნალისტები რეგიონის განვითარებისთვის

18210 401992750

სპორტული ცოცვის კლუბი "თბილისი "

18211 239402543

ჭალოვანის მესაქონლეთა კავშირი

18212 401950224

აჰუაჰუ ფონდი კულტურის განვითარებისათვის

18213 404868568

საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების ლიგა M-1

18214 404504504

გემბლინგის კვლევისა და მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი

18215 404972794

ელვა

18216 205115187

საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური ასოციაცია

18217 438725328

ქალი და გენდერული თანასწორობა

18218 205077557

ასოციაცია ნორმა

18219 402144381

საქართველოს ასტრონომიული კავშირი

18220 205295107

ფონდი ნათელი მომავლისთვის

18221 446954671

რევაზ ჩელებაძის სახელობის სტადიონი

18222 224069576

საზოგადოება ,,მკურნალი"

18223 446758624

საჭადრაკო კლუბი მხედარი

18224 237092908

ასოციაცია მადლი

18225 232583898

საქველმოქმედო კავშირი კასპელთა დარბაზი

18226 405521724

ფონდი - ერთად უკრაინისთვის

18227 404613904

ჩიის უ გვაშიდ

18228 202065601

საქართველოს თავისუფალი პროფკავშირული მოძრაობა სამართლიანობა-სოლიდარობა

18229 406263653

ქიტა

18230 441995209

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის ზომლეთისა და ქვენობნის დემოკრატიული მართვის ფონდი

18231 239406594

წმინდა ბარბარეს სახელობის საჩხერის რაიონის სოფელ საირხის სკოლა-პანსიონი

18232 412760846

მეგობარი ადვოკატები

18233 204438411

გენი

18234 240416019

სათემო ორგანიზაცია ბოდბე

18235 406145648

კავკასიის სამოქალაქო განათლების და ინიციატივების ცენტრი

18236 204982643

მეცნიერების ფონდი უდაბნო

18237 404408093

საქართველოს ორდოლიბერალური საზოგადოება

18238 220019986

სამეგრელო ზემო-სვანეთის მხარის მარტოხელა პენსიონერებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების
სოციალური დაცვის ასოციაცია

18239 204413214

დემოკრატიულ ინოვაციათა ცენტრი - რეგისტრირებული კავშირი

18240 400199138

მფრინავთა ალიანსი

18241 203867324

საქართველოს ახალგაზრდა მედიკოსთა კავშირი

18242 205040971

მენაშენეთა ასოციაცია

18243 439862953

ხელმარჯვე ოსტატი

18244 243886684

არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლი - სამოქალაქო ინიციატივა

18245 204459576

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ასოციაცია

18246 406047914

თბილისის ძალოსნობის ფედერაცია

18247 205178868

ქართული თემი

18248 415090305

ბი ენდ პის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

18249

ქობულეთის რაიონის იურისტთა ასოციაცია

18250 242262626

სათემო კავშირი კირცხი 2002

18251 216347549

ობოლ ბავშთა დახმარების ახალგაზდული კავშირი

18252 204577582

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი

18253 202200894

კავშირი გარეუბანი დედაქალაქის სახეა

18254 206122809

ახალგაზრდა აუდიტორთა ასოციაცია

18255 203832460

ბავშვი და გარემო

18256 445516335

თელიმა

18257 202066058

საქართველოს მებრძოლ სპორცმენთა კავშირი

18258 206282164

ევორდ ძიუდო კლუბი

18259 225397353

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი

18260 404461863

იბერიელთა კავშირი

18261 244685140

საქველმოქმედო კავშირი მადლი

18262 206121043

ბერძნული კულტურისა და ენის განვითარების ფონდი

18263 404488540

სოციალური კაპიტალი

18264 205211313

საქართველოს რაგბი 5-ის კავშირი

18265 404443330

სახალხო დიპლომატიის საერთაშორისო ცენტრი

18266 445390871

საქართველოს პოლიციის ვეტერანთა კავშირი

18267 445567002

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ასოციაცია - დევნილები დევნილებისთვის

18268 440389269

გზირიშვილების საგვარეულო კავშირი

18269 224631003

სათემო კავშირი-"ანნა"

18270 445479081

ბათუმის თურქ მრეწველ ბიზნესმენთა ასოციაცია

18271 202910476

მძღოლთა საერთაშორისო კავშირი-2000

18272 425358025

საქართველოს აზერბაიჯანელების განვითარების ასოციაცია

18273 431437279

სპორტული კლუბი იმედი/სტუ

18274 204512296

სოფელ ხიდეშლების აღორძინების კავშირი

18275 406235989

საქართველოს მერძევეობის ასოციაცია

18276 405412110

სასთეინებელ ვიჟენ

18277 412710721

დაზარალებულთა ცენტრი

18278 422934882

ქალაქ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

18279

რეგისტრირებული კავშირი კვალი

18280 441559252

ძიუდოს კლუბი ჯურხა

18281 402029835

განათლების ინფორმატიზაციის მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია

18282 202173879

საქართველოს განვითარების საერთაშორისო ფონდი

18283 406099519

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

18284 448056530

სოლიდარობის თემი

18285 421274515

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

18286 405252765

სოციალური მუშაკები საზოგადოების კეთილდღეობისთვის

18287 204551975

გოდლედი

18288 200172703

თეატრალური-კინო-ვიდეო ხელოვნების ფონდი "T and G"

18289 202950235

დიაკვნის ევანგელიურ-ლუთერული საზოგადოება საქართველოში

18290 220350019

იავნანა

18291 204428627

მედიაცენტრი. რეგისტრირებული კავშირი

18292 430032626

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვალითის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

18293 404381227

ბიზნესის მართვის ცენტრი

18294 237081368

საქმიან პარტნიორთა სათემო ასოციაცია ანასეულის ენთუზიასტები

18295 433105034

ლაგოდეხის ქომაგი

18296 401993697

ნასაგურის ბავშვთა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის კავშირი

18297 405347389

მომავლის კალათბურთი

18298 429326320

ფერმერთა განვითარების, ხელშეწყობის და გადამზადების ცენტრი

18299 406316641

რადიოქარხნის დასახლება

18300 243918418

სათნოება +

18301 405090280

ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა

18302 200266032

კონფლიქტურ ტერიტორიებზე კულტურული კერების აღორძინება

18303 405287041

საქართველოს რადიო მაუწყებელთა ასოციაცია

18304 404884336

ფონდი არტ-ჯორჯია

18305 442730760

მარი-2015

18306 402094586

კამერული თეატრ სტუდია - შემოვლითი შესახვევი

18307 231262665

კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი

18308 218020665

სათემო კავშირი ,,ტანა"

18309 416351619

მცხეთა მთიანეთის ჭიდაობის ფედერაცია

18310 240888679

ასოციაცია ,,მოსელნი"

18311 405411353

ძველი ბათუმის მარკეტი

18312 238143013

მეწარმე ქალთა კავშირი

18313 404483448

კავკასიის მდგრადი განვითარების ცენტრი

18314 208185328

საზოგადოებრივი კავშირი სამგორი

18315 405283143

სმარტ-ახალგაზრდული ქალაქი

18316 202197372

ალტერნატიული ნარკოპოლიტიკის ცენტრი

18317 205050987

არასამთავრობო კავშირი "ქართული ზარები"

18318 218068178

ასოციაცია ანდრო

18319 406362252

ვემსახურები საქართველოს

18320 253070331

აფხაზეთში გენოციდის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ფონდი

18321 431953665

ჩვენი დიდი ოჯახი

18322 226580143

საქართველოს ახალგაზრდული გაერთიანება

18323 404902049

გამა პრო ბონო ჯგუფი

18324 405121238

აისეტის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

18325 405096738

ვეგან ჯორჯია

18326 433102144

საქართველოს ეკონომიკური და საზოგადოებრივი ინოვაციების ცენტრი

18327 425358971

ახალგაზრდული ხედვა კავკასია

18328 406240624

სამოქალაქო კვლევების და განვითარების ცენტრი

18329 445518985

ტაეკვონდოს აჭარის რეგიონული ფედერაცია

18330 405126607

რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ახალი
ტექნოლოგიების ცენტრი

18331 242574665

ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

18332 405239914

მაკო იორელის ფონდი

18333 209482451

საზოგადოებრივი კავშირი `გლდანი-ნაძალადევი`

18334 204956869

საქართველოს იურისტთა კავშირი

18335 205295991

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კავშირი ჩვენ მომავლისთვის

18336 202200251

საქართველოს პლუს ჯგუფი

18337 206331628

ვარკეთილის წმ. ილია მართლის სახელობის ტაძრის მშენებლობისა და განვითარების ფონდი

18338 212817825

ჩაის დამამზადებელ ფერმერთა ასოციაცია კავკასიური ჩაი

18339 220342822

ზუგდიდის რაიონის ფეხბურთის ფედერაცია

18340 405254308

საქართველოს ტერფის და კოჭ-წვივის ქირურგთა საზოგადოება

18341 248413131

მახინჯაური

18342 406363117

ორთოპედიული გინეკოლოგიის ასოციაცია

18343 404510034

მწვანე და სუფთა სამყარო

18344 202462290

ალ. დიუმას სახელობის საქართველოს ფრანგული ენისა და კულტურის განვითარების ფონდი

18345 204977917

რეგისტრირებული კავშირი "მრავალშვილიანი ოჯახები: XXI საუკუნე"

18346 402018865

ლუდის მოყვარულთა ასოციაცია

18347 404450296

წმ.იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ეკლესიის რესტავრაციის ფონდი

18348 200089947

ეკონომიური ცოდნის გავრცელების საზოგადოება ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველო

18349 202065406

ჯი-ენ-კა და კო

18350 404494533

საქართველო-ჩინეთის მეჩაიეთა კავშირი

18351 406190839

ზღვარი 16

18352 200263240

ქალაქ თბილისის N78 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18353 204945131

"ჰუმანური საზოგადოებისათვის"

18354 404987939

თავისუფლების მცოდნეთა კავშირი---Hemet dream

18355 405229872

საქართველოს ეთნო სპორტის ფედერაცია

18356 237088637

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

18357 406088255

საწარმოთა კვლევის ანალიტიკური ცენტრი

18358 239867239

სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

18359 205039983

მკურნალი

18360 212922373

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა ორგანიზაცია "მომავლის იმედი 2010"

18361 405421574

საქართველოს ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემების ასოციაცია

18362 404477277

ახალი სიტყვა

18363 205211518

ქართული ტურიზმის ასოციაცია

18364 224077362

კავშირი ,,ფესვები"

18365 224075060

ინფრასტრუქტურისა და ბიზნესის განვითარების ფონდი "ტაო"

18366 412694366

მთასვლელთა, მოგზაურთა და სოციალურ მედიატორთა კლუბი-თეთნულდი

18367 415108895

საფესტივალო ქალაქი

18368 406355475

თბილისის ტაეკვონდოს აკადემია

18369 400197274

ტოიოტა პრიუს ქლაბ ჯორჯია

18370 204874421

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ქართუ"

18371 205249943

ზემო სვანეთის განვითარების კავშირი

18372 448401104

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის მახინჯაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18373 417887228

გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი

18374 203835332

სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებებისდაცვისა და პატიმართა სოც უზრ ფონდი

18375 200109729

პედაგოგთა, ჟურნალისტთა და ბავშთა უფლებების დაცვის ასოციაცია.

18376 405104925

ე ენდ მ ასოციაცია

18377 204979611

პილიგრიმი

18378 405257010

სიცოცხლე მინდა

18379 445397687

აჭარის ღვაწლმოსილ მუშაკთა პატივმიგებისა და მადლიერების საზოგადოება

18380 225370737

ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი საინფორმ. ცენტრი

18381 204457239

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პროფკომიტეტი

18382 204428182

საერთაშორისო ასოციაცია მომავალი (ნებაყოფლობითი დახმარება ბავშვთა სახლებს)

18383 416303672

ახალგაზრდული ინიციატივების რეგიონალური ასოციაცია (აირა)

18384 405026653

ხიდი ევროპისკენ

18385 404409154

სამოქალაქო საზოგადოება მეცნიერთა და ხელოვანთა დარბაზი

18386 404881712

ჯორჯიას ენვაირონმენთალ აუთლუქ (ჯეო)

18387 440392647

საქართველოს სიღნაღის რაიონის სოფელ მაღაროს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18388 402097725

შეიხ ზაიედ ჰუმანითი დეველოპმენთ ფაუნდათიონ

18389 405130629

ქვაზე დადე, გაიარე

18390 417883687

ფლავისმანის სახარების ქრისტიანთა ეკლესია

18391 245430092

იურისტთა ასოციაცია - ადამიანის უფლებებისათვის

18392 404382137

ოქროს ფონდი

18393 405142607

საქართველოს პოლიტიკური პროგრესის და რეფორმების ასოციაცია

18394 429322075

არტ ბუმი

18395 243895040

ახალგაზრდა ადვოკატთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

18396 205008472

საქართველოს როლერ სპორტის ფედერაცია

18397 404416119

ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის გაერთიანებული ასოციაცია

18398 204415105

პარტნიორი ასოციაცია

18399 202215673

საქართველოს პრენატალური მედიცინის და პერინატოლოგიის ასოციაცია

18400 239868327

სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვა და პატიმართა დაცვა

18401 405468006

ოპუს მენეჯმენტი

18402 438729048

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულაში-ნაბაკევი-ღანირის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

18403 232001339

მეწარმეთა ხელშეწყობა და კონსალტინგი

18404 245522867

სამართლებრივი დახმარების ასოციაცია "სამართალი"

18405 220348933

საქ. სატყ. ქაღალდის და ხის დამამუშავებელი მრეწველობის მუშაკთა კავშირი

18406 439861945

ფოცხო 2013

18407 406177532

საქართველოს თალასემიის ასოციაცია

18408 400022710

ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის დახმარების კავშირი მედიატორი

18409 206140825

საქ სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფების ვეტერანთა ინტერესების დამცველთა კავშირი

18410 404856606

საქართველო-ჩინეთის მეგობრობის საზოგადოება

18411 224631423

ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

18412 400086296

წმინდა სერაფიმე საროველის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი მადლი

18413 405197362

საქართველოს ბიზნეს ანგელოზების ასოციაცია

18414 406246753

თბილისის ქვიშის ფეხბურთის ფედერაცია

18415 416324604

გააღიმე ბავშვი

18416 412757155

გვირილა

18417 445461170

კონიუნქტურის კვლევის და ანალიზის ცენტრი

18418 432545007

საქართველო, შიდა ქართლი, ქალაქ კასპის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18419 431165990

ასისტენტი

18420 205279606

სოფელ ძველი ტობანიერის სამების ეკლესიის აღდგენის კავშირი

18421 405185758

სოციალური თანასწორობის ცენტრი

18422 239862822

სენაკის რაიონის ინვალიდთა ასოციაცია

18423 219994656

ჟიული შარტავას ფონდის ზუგდიდის ფილიალი

18424 412750517

განათლების ლაბორატორია

18425 445415890

აჭარის იმპორტიორთა ასოციაცია

18426 247007126

ქობულეთის კულტურის ცენტრი

18427 420002151

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი სოფელ ოდიში გოგებაშვილის ქუჩის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

18428 200108944

"ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია"

18429 430032298

საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონის მერცხალი 1934

18430 443872132

საფეხბურთო გუნდი - ივერია ხაშურის განვითარების ფონდი

18431 202247915

კავშირი ასოციაცია ბესლეთი

18432 404972188

კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი - Non - commercial legal
entity The Regional Centre for research and promotion of Constitutionalizm

18433 212797124

გალანტი

18434 206191752

სათემო-სამეზობლო ორგანიზაციული (კავშირი) "ზემო პლატო"

18435 446756877

საქართველოს ქედის რაიონის, ზუნდაგას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18436 406065813

ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია

18437 211334616

საქართველოს რესპუბლიკის მოწყალებისა და ჯანმრთელობის ფონდი

18438 417875981

ფეხბურთის აკადემია ქართლი 2011

18439 404881446

გაერთიანებული ტურისტული ინდუსტრიის ასოციაცია

18440 436254688

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

18441 202263219

საქართველოს მქსოველთა კავშირი

18442 205275450

ბავშვი, ქალი და საზოგადოება

18443 224073062

კავშირი "მთის გული"

18444 404967087

თბილისის მედიათეკების გაერთიანება

18445 405483793

დაზღვევისა და გადაზღვევის ბროკერთა ასოციაცია

18446 406118044

იურისტები ღირსებისათვის

18447 448397912

საგანმანათლებლო ასოციაცია განთიადი

18448 204438313

საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო
ცენტრი

18449 405244436

საქართველოს სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის ასოციაცია

18450 200269592

კავშირი-ნუგეში-მზრუნველობა-თანადგომა

18451 204951757

ეკონ. ურთიერთობათა ხელშეწყობისა და განვ. კავკასიის რეგიონალ. კავშირი

18452 400244776

მომავლის ფონდი - ახალი სიცოცხლე

18453 200272150

მშობელთა თანადგომისა და გაძლიერების ცენტრი

18454 202158627

საინფორმაციო საზოგადოების ლაბორატორია

18455 404509117

იმობილარე ძალა ერთობაშია

18456 219629490

ტყიბულის ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშემწყობი არასამთავრობო ორგანიზაცია სათემო
კავშირი,,მამული"

18457 437063473

ჭანიეთის ცამეტ ასურელთა მამათა ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

18458 229318850

ძიება

18459 222014610

სამხრეთ ოსეთის ფეხბურთის ფედერაცია

18460 212906818

მშვიდობის მოყვარულთა საერთაშორისო ცენტრი საერთაშორისო ორგანიზაცია Paco

18461 405385649

სამოქალაქო უსაფრთხოების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

18462 445494019

ეს შენი ხმაა

18463 432387687

საფეხბურთო კლუბი დაბა სიონი

18464 212803858

ს/ს ქელასის პროფკომიტეტი

18465 404588148

სტრატეგისტ საქართველო

18466 204962193

ავლიპ ზურაბაშვილის სახელობის საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოება

18467 405408544

ქალთა გაძლიერების ჰაბი

18468 240416000

ქიზიყის ყველის მწარმოებელ ფერმერთა ასოციაცია

18469 204423935

"ბავშვი რომ ჯანმრთელი იყოს"ფონდი

18470 231246443

შპს "მკურნალი"ს პროფკომიტეტი

18471 202246122

საქართველოს ფოტო-კინო-ვიდეო სპეციალისტთა კავშირი "სტუდია დ"

18472 445512829

როტარი კლუბი - ბათუმი საერთაშორისო

18473 222729493

ახალგაზრდობა თრიალასათვის

18474 204968044

საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია

18475 416338163

საქართველოს მასწავლებელთა სოლიდარობის კავშირი

18476 247003601

ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი

18477 443863838

საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონის სოფელქვიშხეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

18478 202939268

თბილისის №10 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18479 233113813

ადამიანთა უფლებათა დაცვის ასოციაცია "ფარი"

18480 419621332

ახალგაზრდული მოძრაობა ძლიერი მუხურა

18481 216348236

ჯვარი

18482 404890837

ახალგაზრდა მეცნიერ მედიკოსთა საზოგადოება

18483 405446833

ს.კ. შანხაი

18484 404565341

თბილისის სოციალური კვლევების სკოლა

18485 404398031

მენეჯმენტ სისტემს ინთერნეიშენალ საქართველო

18486 404988901

საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა საზოგადოება

18487 415094098

ქ.ფოთის საზოგადოებრივი აზრის დარბაზი

18488 218016180

ასოციაცია ამაგდარი

18489 442572271

დემოკრატია, თანადგომა, ნდობა

18490 422717411

კავშირი უდე

18491 215149596

მეგზური XXI საუკუნე

18492 223353458

მედიცინის მუშაკთა პროფკავშირი

18493 440388689

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

18494 404451053

საქველმოქმედო ფონდი ცისარტყელა

18495 220363327

ასოციაცია ჩემი ქალაქი

18496 400148185

იზრუნე და გადაარჩინე

18497 205005876

"კავკასსერტი"

18498 224072241

"თოხელი"

18499 218032000

შიდა ქართლის ახალგაზრდა მედიკოსთა ასოციაცია

18500 405239219

ქალაქის კვლევის ლაბორატორია

18501 429651316

საქართველოს ვანის რაიონის სულორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18502 229326280

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრი

18503 437061171

გურიის რეგიონალური ტაეკვანდოს ფედერაცია

18504 404473495

ქართველ სომეხთა კავშირი

18505 419620583

საერთაშორისო ასოციაცია საზოგადოება ინტეგრირებულ სამყაროში

18506 401956264

საქართველოს მედიკოსთა ასოციაცია

18507 405404673

განათლებისა და განვითარების სივრცე

18508 400113505

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ყინწვისი

18509 204419548

სამეცნიერო ფონდი ციხეგოჯი-არქეოპოლისი

18510 245444292

ქალაქ ბათუმის რეგისტრირებული კავშირი არასამთავრობო საქველმოქმედო საზოგადოებ- იმედი

18511

სათემო კავშირი ანასეული 2006

18512 425053648

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი რწმენა და იმედი

18513 404984095

თბილისის კალათბურთის განვითარების კავშირი

18514 224073071

ტყემლანა

18515 404535277

ნიკას თასი

18516 205034498

სი-აი-ემ-ეს კონსალტინგი

18517 400044581

თბილისის ტაილანდური კრივისა და კიკბოქსინგის ფედერაცია

18518 446966855

საქართველოს ქობულეთის რაიონის ქალაქ ქობულეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18519 400268991

პარტნიორობა პერსონალური ასისტენტის სერვისის განვითარებისთვის

18520 206128858

იურისტები სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის

18521 424611209

პანკისის მეფუტკრეთა ასოციაცია

18522 224072857

პოლიციის პენსიონერთა და ინვალიდთა სოც დაცვის კავშირი "აბჯარი"

18523 437063053

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

18524 220008006

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დედათა
ასოციაცია დეა

18525 405377621

ლადოს თასი

18526 405382081

სოციალური მზრუნველობის სააგენტო

18527 240895313

თიღვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება

18528 402069934

აჰმადია მასლიმ ესოუსიეიშენ ჯორჯია ( ეი.ემ.ეი.ჯი)

18529 425362537

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფლების ქვეში, ტანძია, ძველი ქვეშის, დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

18530 224092498

იმედი 2009

18531 437071801

ევრო-ატლანტიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტო

18532 204437261

თავისუფალი პრესა დემოკრატიული კავკასიისთვის

18533 416327415

როტარი კლუბი - რუსთავი საერთაშორისო

18534 441555693

ახალგაზრდების ინიციატივები ევროპისათვის

18535 405339147

მილიტარიუმი

18536 402046674

აგაპედია საქართველო

18537 204412055

¿სერვისი¿-საქართველოს მომსახ.სფეროს მუშაკთა კავშირი

18538

ფოთის ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მოყვარულთა კავშირი

18539 202169189

პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირის დიდუბ.ტერ-ლი კომიტეტი

18540 402202950

სკ კასტილია

18541 249268590

აფხაზეთის ასოციაცია "ეგიდა"

18542 212911116

არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია 1 000 000 ვარდი+

18543 202218411

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ბაგრატიონი"

18544 445493635

გელა აბაშიძის კრივის კლუბი

18545 444960614

განათლებისა და განვითარების ცენტრი ედელვაისი

18546 404906465

ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი

18547 427717278

კრეატივი

18548 242731157

ადამიანის სულიერი და ფიზიკური განვითარების ცენტრი

18549 437064551

ახალგაზრდული ცენტრი - ბინული

18550 401958583

საქველმოქმედო ფონდი გადავარჩინოთ სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახები

18551 226566383

არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია `ესმირა"

18552 415593762

მომავლის იმედი 2016

18553 404631635

არტ პლატფორმა - გრანელი

18554 406157803

საქართველო და ეთნიკური უმცირესობების ხმა

18555 443568596

ღორეშას მემორიალური სახლ-მუზეუმი

18556 245529218

მეგობრობა

18557 205287900

თუშეთის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია

18558 220362079

რეგისტრირებული კავშირი სერტიფიკაცია

18559 404475082

საქართველოს უმუშევართა დაცვის და სამართლიანობის აღდგენის კავშირი

18560 402066401

საქართველოს სპორტული ტურიზმის ალიანსი

18561 204559968

წმინდა ნიკოლოზის სახელობის რელიგიური საქველმოქმრდო ორგანიზაცია

18562 402114699

კავკასიის ზაქათის ფონდი

18563 406214886

ეი აი ქლაბ ჯორჯია

18564 400151134

მზიანი ბილიკი

18565 431949181

საქართველოს თერჯოლის რაიონის, ქალაქ თერჯოლის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

18566 445454419

სამოქალაქო მონიტორინგი

18567 405061524

ქართული გალობა-სიმღერის სასწავლებლები რაიონებში

18568 245603690

აჭარის რუსულენოვან ინტელიგენციის ასოციაცია რასვეტი

18569 224072027

სამცხე-ჯავახეთის კავშირი „სამცხე“

18570 412718037

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის ჭავჭავაძის პროსპექტის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18571 204920620

საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და ტერიტორიულ მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდთა
კავშირი

18572 405134689

იორ ფორესთ

18573 417874893

საქართველოს საპატრიარქოს გორისა და ატენის ეპარქიასთან არსებული კულტურისა და სულიერების
ცენტრი

18574 404979038

კავკასიელ ხალხთა თანამეგობრობა

18575 216396086

ახალგაზრდული მრგვალი მაგიდა თანამშრომლობისა და ტოლერანტობისათვის

18576 406064306

FIRET

18577 204562909

მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმთან არსებული კულტურის ცენტრი ასოციაცია

18578 401960865

სამოქალაქო ინიციატივა Civil Initiative

18579 418472986

შიდა ქართლის მეწარმეთა ქსელი

18580 237099858

სათემო კავშირებისა და ფერმერთა კავშირი ილეკრო

18581 406195497

ბეისბოლისა და სოფტბოლის კლუბი მგლები

18582 202943592

წმინდა გიორგის რაინდთა ძმობის ორდენი ფილიალი

18583 402189341

ქეიბური

18584 206114747

მაშველთა და კინოლოგთა ასოციაცია მსოფლიოს ძაღლები თქვენს სამსახურში

18585 404866409

საქართველოს სამეცნიერო სკოლების განვითარების ალიანსი

18586 402083428

ჯორჯია დეველოფმენთ ინვესმენთ ფონდ

18587 415110221

ანტიკორუფციული სტრატეგიის ცენტრი

18588 402040938

კავკასიის ევროპული კვლევების ასოციაცია

18589 425362305

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფლების დარბაზი, ხახალაჯვარი, ძეძვნარიანი, ფოცხვერიანი, გეტა,
იწრია, სენები, საბერეთი დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18590 218017786

ასოციაცია საფეხბურთო კლუბი თამარაშენის ლიახვი

18591 430804150

საქართველოს მეტყევეთა კავშირი

18592 204989147

"მეცნიერი"

18593 205290736

საქართველოს ახალგაზრდა ტოლერანტთა ლიგა

18594 404447167

ინოვაციური კვლევებისა და დიზაინის საერთაშორისო აკადემია

18595

ასოციაცია ალმაგი

18596 406088406

OHANEZE NDI IGBO, Tbilisi, Georgia

18597 400068010

გარემო, რისკი და საზოგადოების უფლებები

18598 426111110

ასოციაცია აიდიეს ბორჯომი

18599 404406558

კავშირი სახალხო პატრიოტული მოძრაობა

18600 204444832

მედიის ხელშეწყობის ასოციაცია

18601 202198558

ბიო-სამედიცინო ინჟინერთა ასოციაცია

18602 204984222

საერთაშორისო კავშირი "ჰონორი"

18603 404536953

ქართულ ჩინური ხელოვნების განვითარების კავშირი

18604 206104883

ინვალიდ,ობოლ,მიუსაფარ-მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა დამხმარე
საერთ.საქველმ.ასოციაცია"ნუგეში

18605 428889651

ფონდი მომავალი პრევენცია

18606 212814150

იურისტები და სოციოლოგები არასრულწლოვანებისათვის

18607 416312109

სპორტული კლუბი არიში

18608 405304585

საზოგადოება კომუნიკო

18609 230867407

ქოსალარი 2005

18610 216403130

ქ. რუსთავის არასახელმწიფო კერძო სკოლების ლიგა

18611 400192929

სრულიად საქართველოსა და კავკასიის რეგიონის მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესია იბერია

18612 211384081

თბილისის გარემოსა და ბუნების დამცველთა კავშირი მწვანე საფარი

18613 202190486

სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება

18614 404391788

დედა ენის ბაღის ჩოგბურთის მოყვარულთა ღია საზოგადოება

18615 404891499

ხარისხის ნიშანი

18616 202171096

ახალგაზრდული საზოგადოებრივი კავშირი "პრომინი"

18617 400324298

საქართველოს მოყვარულ მეთევზეთა კლუბი

18618 204443334

საქართველო ჩეხეთის თანამშრომლობა

18619 405092545

საქართველოს ექთნების და თანაშემწეების პროფესიული განვითარების ასოციაცია

18620 204566601

საქართველოს კიოკუშინის ფედერაცია

18621 404542660

საქართველოს ახალგაზრდა ნეიროქირურგთა ასოციაცია

18622 412676778

ბავშვთა დაცვის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ბავშვი და სამყარო

18623 204493592

სახელოვნებო უბნის განვითარების ფონდი

18624 439861918

ლელოსა და რაგბის კლუბი სადუა

18625 429649044

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა მოციქულთასწორის ნინო ქართველთგანმანათლებლის სახელობის
ვანის მართლმადიდებლური გიმნაზია

18626 416292880

რეგიონული განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

18627 212815845

იმერეთის მხარის სპორტცეკვების ფედერაცია

18628 405204602

საქართველოს პედიატრ სტომატოლოგთა ასოციაცია

18629

ასოციაცია მადლი

18630 239868461

საქართველოს პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირის სენაკის რაიონული კომიტეტი

18631 215118245

კავშირი თანადგომა განვითარებისათვის

18632 400056407

ლუკა მოდებაძის დახმარების ფონდი

18633 405306896

მსოფლიო კლუბი კაცობრიობის სულიერი მემკვიდრეობის ტერიტორიის ფორუმი

18634 405409366

საჯარო უწყებათა საზოგადოებრივი მონიტორინგი და მუნიციპალური აქტივობა

18635 430029186

ქვედა საქარის თემის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების ფონდი ერთობა

18636 204463035

ვაზის ფესტივალი

18637 426522453

საქართველოს კიკბოქსის ფედერაცია

18638 412672255

დახმარებისა და ინტეგრირების ლიგა

18639 204450879

ეგიდა

18640 431169905

აქტიური ახალგაზრდების გაერთიანება

18641 445414141

ქალთა ლაშქარი

18642 405496324

საქართველოს, ისრაელის და ამერიკის ვეტერანები მშვიდობისა და დემოკრატიისათვის

18643 202374037

ქ. თბილისის მერიის მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის სახელობის №6 ხელოვნების სკოლა

18644 220408173

ანგი-2007

18645 402003309

საქართველოს მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაცია

18646 204480686

ავტოგრაფი

18647 205277788

ლინგვისტური ტექნოლოგიების ჯგუფი

18648 405248691

უსამართლობის მსხვერპლთა ინტერესების დაცვის სახალხო ფონდი

18649 404406077

კიკნაძეთა საგვარეულო კავშირი

18650 205106133

ასოციაცია - ინტელექტუალური ინვესტიციები

18651 404523529

მომხმარებელთა უფლებების ცენტრი

18652 405407698

ათინათი

18653 416343763

მძღოლთა ავტოიმპორტიორთა და ავტოექსპორტიორთა უფლებების დამცველი

18654 405030675

ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა

18655 224083168

კავშირი "ინფორმატიკა"

18656 405248860

საქართველოს გრ. მუხაძის ქირურგთა ასოციაცია

18657 400263415

სათემო ორგანიზაცია "საკრამულო"

18658 222936857

რაჭის ტურისტული კლუბი

18659 200064928

ბინის მესაკუთრეთა "ამხანაგობა - 205"

18660 443855231

საქართველოს მეცნიერთა კავშირი 1

18661 240896054

ხილის ინტეგრირებული მეთოდებით მწარმოებელთა გაერთიანება ქართლი

18662 404480183

არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველა ერთად

18663 417878773

ახალგაზრდული ინიციატივები საზოგადოების ინტერესებისათვის - აისი

18664 405029605

საქართველოს ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია Association of young Georgian journalists

18665 405239585

საქართველოს ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს ფედერაცია

18666 400118804

ტურინის იუვენტუსის ქართული ფან კლუბი

18667 401955470

ახალგაზრდა ინტელექტუალები

18668 445588338

პორტუსი

18669 202366974

რეაბილითეითინგ ჰელსქეა

18670 404605343

სახალხო პრიორიტეტი

18671 202178053

სმენის ნაკლის მქონე ბავშვთა განვითარების ლიგა-ეფათა

18672 209467897

ქ. თბილისის მერიის ვიქტორ დოლიძის სახ. №15-ე ხელოვნების სკოლა

18673 208212646

კავშირი "ჯეჯილი"

18674 212918431

ავღანელ მეომართა კავშირი

18675 405283802

სამეწარმეო ცოდნის ცენტრი

18676 224079565

მეგზური

18677 212900404

იმერეთის ნერვული სნეულებებით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საზოგადოება

18678 406108171

საქართველოს თარჯიმან-სინქრონისტთა ასოციაცია

18679 200008259

თბილისის №9 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18680 204555132

ბოლსის საშობაო ნაძვის ხის ფონდი

18681 204417764

"საქ. კულტურის პოპულარიზაციისა და განვითარების ფონდი"

18682 204873556

საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია

18683 404399502

დასავლეთის აღმოსავლეთი

18684 204952060

მინ.ნედლეულის საერთაშ. აკადემიის საქართ. ნაციონალური განყოფილება

18685 226529735

სამელიორაციო ასოციაცია ნაზარლო

18686 405126304

რუსთაველ სტუდენტთა ასოციაცია

18687 212703412

აია თავისუფალ ჟურნალისტთა ასოციაცია

18688 202400277

საქართველოს ამომავალი ვარსკვლავები

18689 404864303

საქართველოს იუზერთა და ექსიუზერთა ორგანიზაცია თანასწორუფლებიანობა

18690 405327579

აგრარული მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის ფონდი

18691 223101293

სპორტული კავშირი საფეხბურთო კლუბი ვარძია

18692 231196363

კავშირი ,,სასოება"

18693 237099992

ოზურგეთის პრეს-კლუბი

18694 426110353

საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013

18695 400122899

საქართველოს ვეტერანთა ასოციაცია

18696 412724093

ტრენინგის და კვლევის ცენტრი

18697 402152709

სიმართლის გზა

18698 405443569

საქართველოს ულტრაბგერის საზოგადოება

18699 204937113

ასოციაცია "ქველმოქმედება"

18700 401972184

ქალთა უფლებები 2012

18701 445469145

აჭარის უძლიერეს მამაკაცთა და ძალისმიერი ფიტნესის რეგიონალური ფედერაცია

18702 405058413

ამნიონის ტრანსპლანტაციის ბანკი

18703 242742671

ფონდი ქიაჩი-2008

18704 406104004

აფხაზეთის რეგიონალური ოლიმპიური ორგანიზაცია

18705 419990950

ჯადოსნური ლამპარი ზუგდიდი

18706 248387730

სათემო კავშირი თხილნარი

18707 404855055

ეკონომიკური განვითარების აკადემიური საბჭო

18708 437065658

ენერგია

18709 400029198

ეროვნულ რელიგიური ინსტიტუტი

18710 440889674

თქვენთვის ვიცოცხლებ

18711 425363652

ფონდი მონაგარი

18712 420007307

ახალგაზრდთა მწერალთა და შემოქმედთა ორგანიზაცია ,,ერთობის ძალა''

18713 405408072

პრეს კლუბი თბილისი-ევროპა

18714 209472603

თბილისის N48 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18715 215139375

ქრისტიანული სულიერებისა და კულტურის ახალგაზრდული ცენტრი "ნუგეში"

18716 236686001

სამცხე-ჯავახეთის მომხმარებელთა კავშირი

18717 404525313

კონფლიქტების გაშუქების სკოლა

18718 204975740

ხელოვნებისა და კულტურის განვ. საზ. ფონდი "აპოლო"

18719 215128163

ეროვნული სტანდარტი

18720 400270498

პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის (პეკ)

18721 404950237

უფლისაშვილთა საგვარეულო კავშირი

18722 404427090

The Korean Association of Georgia

18723 201944441

საქართველოს მემამულეთა კავშირი

18724 402084034

ბუნებრივი და აგრომეურნეობის რისკების ანალიზისა და მონიტორინგის ცენტრი

18725 404928799

ჯოკია გუგავას სახელობის ალპინიზმისა და სამთო ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია

18726 206348754

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაცია

18727 445581111

1ად.თუგეზერ

18728 412760034

ძიუდოს კლუბი ცირეკიძე

18729 405526211

საქაგროსერტი

18730 404527794

საქართველოს კინოლოგიური კლუბი ვინცენტ ქენელ კლუბი

18731 442733918

ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის ახალგაზრდობის განათლებისა და კულტურის ცენტრი

18732 424255157

ახალციხის სერვის ჯგუფი

18733 249264148

მხარდაჭერისა და ერთიანობის კავშირი

18734 400129856

დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დაცვის ასოციაცია

18735 442263774

ასოციაცია ბილიკი

18736 405309517

გალის ცენტრალური რაიონული საავადმყოფო

18737

ააიპ შიდა ქართლის ძიუდოს კლუბი გორი

18738 202386603

შეზღუდული უნარების მქონე პირთა ინტელექტუალური განვითარების კლუბი "ლა ესპერანსა"

18739

სპორტული კლუბი ჯეკ

18740 202166609

საქართველოს ახალგაზრდული პალატა

18741 406047246

საზოგადოება აფხაზური სახლი

18742 406045159

საზოგადოებრივ-პატრიოტული და საქველმოქმედო მოძრაობა შილდა

18743 205013126

ონის განვითარების ფონდი

18744 420008182

ფეხბურთის განვითარების საერთაშორისო რეგიონალური ცენტრი ფენიქსი

18745 200271231

ახალი თაობა - ქართული ხელოვნების ხვალინდელი დღე

18746 436048527

რაგბის კლუბი საგურამო

18747 400167911

კონსტანტ ენერჯი

18748 445404982

ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა

18749 404482626

მომავლის სოფელი

18750 405180325

სიცოცხლე

18751 405281537

საქართველოს კლინიკურ მკვლევართა ასოციაცია

18752 202189005

პრევენციული მედიცინის ფონდი

18753 412724529

ინიციატივები რეგიონალური განვითარებისთვის

18754 206286339

ქ. თბილისის N 130 საბავშვო ბაგა-ბაღი

18755 435431043

დათო ხელაიას საარჩევნო კომპანიის ფონდი

18756 204920595

"მოგზაურთა კლუბი"

18757 400145160

დათვისჯვარი

18758 433645932

პროგრესის ვექტორი

18759 404479998

ლაიანს ქუესტ საქართველო

18760 404979742

ქართულ-ეგვიპტური სავაჭრო პალატა

18761 429319668

ხევსურეთის აღორძინების ასოციაცია

18762 245433730

ქ. ბათუმის ბერძენთა საქველმოქმედო ასოციაცია

18763 412734634

იმერეთის ჭიდაობის ფედერაცია

18764 405059742

ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა

18765 245439217

მოსახლეობის ინტერესთა დამცველი კავშირი „ბარცხანელი“

18766 404865482

პარტნიორობა რესურსების მდგრადი მართვისათვის

18767 400276367

საქართველოს შემეცნებითი ცენტრი

18768 204952729

მართლმადიდებელ ქრისტიანთა ასოციაცია ბეთლემი

18769 212697928

იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო-საინფორმაციო ასოციაცია ასა

18770 202060839

ილიას ფონდი

18771 404545514

კავკასიის მედია ცენტრი

18772 204978854

"ქართული მემკვიდრეობა"

18773

სათემო კავშირი ქვედა სერის უბანი

18774 237092999

სათემო ორგანიზაცია იმედი 2002

18775 415594770

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ ხრეითის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18776 212810653

INER GEORGIA წყვილისა და სიცოცხლის სამსახურში

18777 243122839

ქცია

18778 204985702

ადმიანის უფლებათა დაცვისა და სწავლების ცენტრი

18779 235446102

ხუნწის სოციალური განვითარების კავშირი

18780 245443015

სამხრეთ-დასავლეთის ინსტიტუტი

18781 245524286

მთაბარი

18782 204997879

ადამიანის უფლებათა საგანმანათლებლო ცენტრი

18783 204883117

გარეჯის კვლევის ცენტრი

18784 224066472

მწვანე ჯვარი

18785 245543960

მარეთი

18786 405474142

ესპანეთი-საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

18787 239403855

ერის იმედი, კავშირი

18788 405080923

საქართველოს სინოლოგთა ასოციაცია

18789 205008098

"მწვანე ნიშანი-საქართველო"

18790 404594952

სკა

18791 204420965

ბიო-კლუბი ბიოლოგიის მასწავლებელთა ასოციცია

18792

მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

18793 202293865

საქართველოს ნაციონალური ანტიკორუფციული ბიურო

18794 205048679

საქართველოს ეროვნული სტუმართმოყვარეობის ინსტიტუტი

18795 435428057

დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია - თავისუფალი პრესა

18796 204905772

დიასამიძეთა საგვარეულო კავშირი ყოფ საგვარეულო საზოგადოება "დიასამიძე"

18797

თანადგომა

18798 404428829

ხელნაკეთობათა საერთაშორისო კლუბი

18799 402038282

ებრაული კულტურულ-საგანმანათლებლო იუდაიზმის ცენტრი სამბატიონი - საქართველო

18800 424614199

მოქალაქეთა საერთაშორისო მიმოსვლის უფლებათა დაცვის კავშირი

18801 404863457

როკ კლუბი

18802 405165967

საქართველოს ქალაქ თბილისის საბურთალოს ცენტრი დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18803 400120070

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია

18804 415589161

თანადგომა ჭიათურა

18805 205179180

გლობალური ბიზნესის განვითარების ცენტრი

18806 205028316

"საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის პარლამენტი"

18807 405016977

საქართველოს ლელოს ფედერაცია

18808 230870082

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ირაგის აღორძინების კავშირი"

18809 209480541

თავის.უ.ფლობის საბრძოლო ხელოვნების კარატეს ფედერაცია იაკოდო

18810 404518116

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირთა
დახმარების ფონდი

18811 441560437

ყვარლის რაიონის ახალგაზრდული ასოციაცია

18812 415098879

საქართველოს, ქალაქ ფოთის მალთაყვას უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18813 236097932

ადამიანი

18814 237078755

პედაგოგთა და მოზარდთა სოციალური ინტერესების დაცვის კავშირი მრევლი

18815 404495505

ახალი თაობა ირჩევს მრავალფეროვნებას

18816 416311244

იადგარი

18817 406124224

თანასწორობისა და განვითარების ცენტრი

18818 204994685

სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი

18819

სათემო კავშირი ველევი

18820 436684777

საქართველოს ნინოწმინდის რაიონის სოფელ ფოკას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18821 424617864

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

18822 247003638

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქობულეთის N2 საბავშვო ბაღი

18823 221292189

,,ფარცხანაყანები - 21"

18824 404485632

მოხალისე სტუდენტთა ასოციაცია

18825 400247014

შავი ზღვისა და ბალტიის ქვეყნების ასოციაცია

18826 412725109

ბავშვთა ჯანდაცვის ფონდი

18827 204422801

ოზურგეთი-რეგისტრირებული კავშირი

18828 427740073

გურჯაანის მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი ცენტრი

18829 216452229

ააიპ ლტოლვილთა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდი " დიანა "

18830 400136553

რაზმაძის დახმარების ფონდი

18831 239868808

სენაკის მოსახლეობის ჯანმრთელობის ინტერესების დაცვის კავშირი დავითი

18832 437978477

ბლაუენშტაინ ედუ

18833 404421826

საქართველოს ლუდ პონგის ფედერაცია

18834 440388420

ძლიერი სოფელი - ძლიერი მომავალი

18835 404921377

სანებლიძეთა საგვარეულო კავშირი სანები

18836 205059648

საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაცია

18837 216346470

მეტალურგ.კომ.პროფ.

18838 406140803

საქართველოს სპინინგით თევზჭერის ფედერაცია

18839 400224976

კავკასიის ინდუსტრიული განვითარების ფონდი

18840 406328362

სიკეთის ხელი მომავალი თაობებისთვის

18841 404928058

ფილოსოფიური კლუბი აკაცია

18842 420431562

საქართველოში ტურიზმის განვითარების ასოციაცია ოქროს საწმისი

18843 439861482

ფონდი უფალი მეფობს

18844 249272512

ეროვნული თანხმობისა და სოციალურ-ეკონომიკური რეაბილიტაციის ფონდი "აგორა"

18845 415598794

საზოგადოებრივი მოძრაობა მომავლის ჭიათურა

18846 434172003

საქართველოს ლიდერ მედია

18847 245440063

ასოციაცია ფარი

18848 211400571

საგანმანათლებლო, მთარგმნელობითი და საგამომცემლო ცენტრი

18849 205019219

"კავკასიის ქალთა გარემოს დაცვითი ინიციატივა"

18850 205054126

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი "აპრილი"

18851 204471419

კავშირი პროსტატიტის დაავადებათა კვლევითი ცენტრი

18852 406196833

ვაზისუბნის განვითარების ფონდი

18853 205219164

საქართველოს სპორტული ცეკვების ფედერაცია - პასადენა

18854 242262902

თანადგომა კავშირი

18855 420433301

ტრენინგ ცენტრი - ზუგდიდი

18856 204993123

კავშირი საქართველოს ქალები - გზის გასაყართან

18857 400171372

საქართველოს ფისტას ასოციაცია

18858 205009257

"ჯანმრთელი ბავშვი მსოფლიოში"

18859 204989655

"დემოკრატიული განვითარების ცენტრი"

18860 426536563

აგროინოვაციების ცენტრი

18861 204545652

საქართველოს მემკვიდრეობა

18862 231248860

სტუდია-მაესტრო

18863 205007044

საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტი

18864 233733984

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი

18865 424073807

ძალა ერთიანი მომავლისთვის

18866 204987292

"საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ცენტრი"

18867 441993023

საზოგადოებრივი კავშირი თემი და თვითმმართველობა

18868 205007106

საქართველოს თვითდასაქმებულთა კავშირი

18869 400033600

გერლიანების საგვარეულო კავშირი

18870 209479795

ინვალიდთა სამართლებრივი და სოციალური დაცვის კავშირი

18871 204399392

სრულიად საქ. დავით აღმაშენებლის საქველმ. კავშირი \საზ-ბა\ (ყოფ.)

18872 206338015

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და შეჭირვებულთა დახმარების კავშირი

18873 205047037

ახალგაზრდა ფსიქიატრთა ასოციაცია

18874 203862668

იოსებ ნონეშვილის სახელობის ბავშვთა საერთაშორისო ფონდი

18875 202452256

კატასტროფების რისკის შემცირებისა და გარემოს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის საქართველოს
ეროვნული კომიტეტი

18876 404927521

გენდერული თანასწორობის კავშირი

18877 405280903

საქართველოს სპორტის ტრადიციული სახეობებისა და თამაშების ასოციაცია

18878 445489285

ბათუმის სინაგოგა

18879 423351027

ფაროს

18880 204971584

"ეკოლოგიისა და ტურიზმის საერთაშორისო ასოციაცია" /ეტსა/ /ETIA/

18881 405404940

ონის მუნიციპალიტეტში ჭიდაობის განვითარებისა და მხარდაჭერის ფონდი

18882 236689703

ჯავახეთის ჯანსაღი საზოგადოება

18883 244555637

ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

18884 203862187

გენდერული განვითარების ასოციაცია

18885 402144167

ათასწლეულის ფონდი

18886 218037737

პროფესიონალ ადვოკატთა კავშირი

18887 405148371

ჰეკს-ეპერ ჯორჯია

18888 406092142

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია სუფთა პროდუქტი

18889 404946001

კახა კაციტაძის ფონდი

18890 405099600

ფონდი მრავალჟამიერი

18891 202200411

სახალხო დიპლომატიისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის პალატა

18892 205077833

მომავლის მენეჯერი

18893 242263028

სათემო კავშირი ხურუ-2004

18894 405130371

ადამიანები ადამიანებისთვის

18895 444960909

ხონის სათემო განათლების ცენტრი

18896 202198102

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა ევროპულ კავკასიური ინსტიტუტი

18897 234243360

ქვემო ქართლის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

18898 404884425

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და დაავადებათა პრევენცია (Public health & diasease prevention
(PH&DP)

18899 405250482

სერვის ფლას ჯეორჯია

18900 426113699

საქართველოს ბორჯომის რაიონის სოფელ საკირე, ტაძრისი, დგვარის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

18901 417876793

ქ. გორის ბოდიბილდინგის და ფიტნესის ფედერაცია

18902 404902897

საქართველოს ტურისტული რესურსების კვლევის სამსახური

18903 400257912

თავისუფალ მკვლევართა საზოგადოება - შუქრა

18904 412685447

მომავლის აკადემია

18905 245438156

ბლასტოს მენტალ

18906 416309364

ჯადოსნური ლამპარი რუსთავი

18907 405127964

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა და მოზრდილთა ფონდი (წმ. ბარბარეს სახელობის)

18908 211337418

ექიმთა და დიაბეტით დაავადებულთა თბილისის რეგიონალური კავშირი "დ–მელიტუსი"

18909 234242959

ააიპ "ახალგაზრდული ორგანიზაცია იუნიონი"

18910 404865124

საქართველოს საქმიან ქალთა ასოციაცია

18911 205049124

საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა ეროვნული ფედერაცია

18912 429319695

ბაზალეთი

18913 404955544

პატარა ნიკოლოზის დახმარების ფონდი

18914 448401140

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის, ფერიას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

18915 404631010

სანდო ჟურნალისტიკა

18916 205054171

საქართველოს სახელმწიფო კოოპერაციული ინსტიტუტის სტუდენტური კავშირი

18917 235893315

საქართველოს მთიანეთის აღორძინების კავშირი-დალი

18918 405023264

ევროპის ახალგაზრდული ორგანიზაცია

18919 406261557

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის დამოუკიდებელ ექსპერტთა საბჭო

18920 211404407

საქართველოს რადიოსადგურთა ქსელი

18921 437976157

უწერა 2011

18922 404511612

საქართველოს გერონტოლოგიისა და გერიატრიის საზოგადოება

18923 405477112

ხელოვნების განვითარების ფონდი

18924 203843056

სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია

18925 402017508

იუნაითედ ნიუ ჯენერეიშენ

18926 445572880

საქართველოდან ამერიკაში ემიგრირებულ მოქალაქეებთან კულტურული ურთიერთობების ასოციაცია

18927 202372734

მედიკოსთა კავშირი ხარისხისა და უსაფრთხოებისთვის

18928 230870803

ააიპ "მანგლისი 2009"

18929 404931160

ჩადუნელთა საგვარეულო კავშირი

18930 422736043

ჩორჩნის სათემო კავშირი

18931 429322324

ძიუდოს სპორტული კლუბი არაგველები

18932 205259968

ნარკომან. პრობლემ. ხას. ხედვისა და შესაბ. კანონ. გაუმართაობის მსხვერპ. უფლ. დაცვ. ცენ. ალტერნატივა

18933 426112850

ბორჯომის სოფლის წყალი

18934 406287012

დემოკრატიისა და უფლებების დაცვის ცენტრი

18935 225060858

ბაღდათის საკრებულოთა ასოციაცია, კავშირი

18936 240392222

სიღნაღის რეგიონის სოციალურად უმწეოთა თერაპიის კავშირი

18937 245628922

მედია ცენტრი აჭარა

18938 420007156

სრულყოფილების ლოჟა-პრომეთე

18939 230095232

ბუღალტრული კონსულტაციის ცენტრი

18940 247009133

მეცნიერმუშაკთა და სოციალურად დაუცველთა ასოციაცია-სტევია

18941 445515336

აჭარის მოტოსპორტის ფედერაცია

18942 400021052

ქართული ფოლკლორისა და კლასიკური მუსიკის განვითარების კავშირი ჰარმონია

18943

ეკოლოგიური ასოციაცია ეკოპულსი

18944 405315136

საქართველოს რეგიონების სამოქალაქო სივრცე

18945 412674501

ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის განვითარების ფონდი

18946 405254399

ვასილ ჩაჩიბაიას სახელობის საქართველოს თირეოიდოლოგიის ფონდი

18947 202062668

მ.კეკელიძის სახ.ექსპ.ოლიმპიური რეზერვის კალათბურთის 58-ე საშ სკოლის განვით. ფონდი

18948 204417915

თბილისის პირველი კლასიკური გიმნაზიის განვითარების ფონდი

18949 405149539

ჩეხოს სახლი

18950 404941113

ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა საერთაშორისო ასოციაცია

18951 441557021

სახარების ქრისტიან-ბაპტისტთა სოფ.გავაზის ეკლესია

18952 242262706

იურისტთა და აუდიტორთა ასოციაცია კავშირი თემიდა

18953 400283359

საქართველოს საადგილმამულო ფონდი

18954 434065227

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის პროექტების მართვის ცენტრი

18955 412762381

ქუთაისის უშუ სანდას კლუბი დავითფერული

18956 429326213

არაგვის თემთა განვითარების ჯგუფი-არაგვის თემთა ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი

18957 401978892

საქართველოს მინი-ფეხბურთის ასოციაცია 2012

18958 400190618

ტიტები

18959 202419203

საზოგადოებრივი პროექტების ცენტრი

18960 204983081

"ჩვენ ვიცავთ მომხმარებელთა უფლებებს"

18961 202216832

საზოგადოებრივი ანტიკორუფციული ინსპექცია

18962 430039148

საქართველოს ავტოტრანსპორტელთა კავშირი

18963 204959036

ბიზნესის სტრატეგიული განვითარების სააგენტო

18964 245431162

საქართველოს საფინანსო ბაზრის პროფესიონალ მონაწილეთა ასოციაცია

18965 438108003

ჯანსაღი თაობისათვის

18966 416310496

ააიპ ძლიერი თვითმმართველობა

18967 205279063

სტუდენტური კავშირი "მომავალი ჩვენია"

18968 404957560

ჯაჭვლიანთა საგვარეულო კავშირი

18969 424612379

ოჟიო XXI

18970 245586174

ქ. ბათუმის №1 საბავშვო ბაღი

18971 423100753

მოტივატორი

18972 212811126

საქართველოს ინვალიდთა ფედერაცია აღორძინება 2002

18973 225066978

ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

18974 245445291

ავტომობილისტთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვის რეგისტრირებული კავშირი ავტო-120აცია

18975 245630250

თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრი

18976 400169189

საქართველოს კაიაკინგის ეროვნული ფედერაცია

18977 231954695

საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირი კონსტანტინე ბაგრატიონი მუხრან ბატონის სახელობის
თერჯოლის იმედის სახლი

18978 400217458

სამეზობლო პოლიტიკის კვლევების ცენტრი

18979 404879155

ადამიანის უფლებები საზღვრების გარეშე

18980 204975278

საერთაშორისო ასოციაცია "ევროკავკაზია"

18981 405463779

მდევარი (სანადირო მეძაღლეობის კლუბი)

18982 404462363

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

18983 406365623

სამართლებრივი ენის ცენტრი

18984 405205914

კონსერვაციული განათლების კლუბი

18985 406292890

რეფორმების ხელშეწყობის ცენტრი

18986 206341403

აისეკის განვითარების ფონდი

18987 445643037

სიცოცხლის რუკა

18988 405095677

საქართველოს ანესთეზიოლოგიის და რეანიმატოლოგიის სკოლა

18989 204997539

კავშირი საქართველოს ბუნების შენარჩუნების ცენტრი

18990 221290369

იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია

18991 220342216

ასოციაცია ქალები განვითარების პროცესში

18992 231284286

ალავერდის ეპარქიასთან არსებული მომავლის ფონდი

18993 205055134

ასოციაცია "სიცოცხლე ქვაში"

18994 431946353

განახლებული სოფელი 2013

18995 424067253

გოგაშენი

18996 202934799

საქართველო-ბენილუქსის ქვეყნების მეგ.კულ. ქვეყ კავშირი

18997 416289402

საქართველოს ჰიპ-ჰოპის ფედერაცია

18998 404996554

ნაჭყებიების საგვარეულო კავშირი

18999 204432462

გამოყენებითი სისტემური კვლევების ინსტიტუტი

19000 202459990

ასოციაცია "დორი"

19001 404928432

Youth Response

19002 241499712

ხევი

19003 417898984

კონფლიქტების გადაწყვეტისა და შერიგების საერთაშორისო ფონდი

19004 202449608

შესაძლებლობა - ებილითი

19005 231249654

ახალი გზა

19006 217893420

ხელოვნების მოყვარულთა ასოციაცია ხ.მ.ა

19007 205279839

საქართველოს კიოკუშინ კარატეს ეროვნული კავშირი

19008 404430503

აკონტროლე რჩეული

19009 241577539

იმედი

19010 436040204

საქართველოს, ჯიღაურას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19011 222937400

სხვავის მომავალი განვითარება

19012 400252579

სოციალური პოლიტიკის კვლევისა და ცვლილების ცენტრი

19013 401959350

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საკონსულტაციო ცენტრი

19014 204575664

თავისუფალ და აღიარებულ ქვისმთლელთა კავშირი

19015 405049442

ბირ პონგ ჯორჯია

19016 212820679

ქუთაისის N7 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მშობელთა კავშირი ერთობა

19017 205221080

პარადოქს ფილმი

19018 406183204

ქალთა თანადგომა მშვიდობისათვის

19019 437060555

სამოქალაქო საზოგადოება-ინიციატივა მომავლისთვის

19020 233645874

კავშირი პედაგოგთა საერთაშორისო საინფორმაციო ასოციაცია მეგზური

19021 202958273

ხელოვნების აღორძინების ფონდი "რერა"

19022 215112492

მ.ჯალაღონიას სახელობის კლუბი იბერია

19023 200084121

საერთაშორისო ასოციაცია "ჩვენი ხმა"

19024 404965203

ადამიანის ღირსება ხელშეუვალია

19025 404561087

უნიკუმდეკორი

19026 405352915

საფეხბურთო სკოლა მომავალი თაობა

19027 434066100

საქართველოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ხელედის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

19028 404996965

ვუდანის ტაიჩის ფედერაცია საქართველოში

19029 421273179

ერის ხმა

19030 429651370

საქართველოს ვანის რაიონის დიხაშხოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19031 400268312

ბაჯიხევის კავშირი

19032 405459454

ბიზნესის განვითარებისა და მხარდაჭერის ცენტრი

19033 204548819

რევაზ ჩომახიძის სახელობის წყალბურთის სპორტული კლუბი ივერია

19034

ახალგაზრდული კავშირი საქართველოს მომავალი

19035 405095837

ტერორიზმის მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო ფონდი ალდოედი

19036 427741535

თემი შილდა

19037 242261878

ჩხოროწყუს მოქალაქეთა კავშირი

19038 220346891

რიყე - 2001

19039 437979136

ონის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა მამისონი

19040 429653519

თანადგომა - 2020

19041 424073228

სოფ. ზემო სხვილისის სათემო კავშირი ერთობა

19042 405267660

ქართველ ემიგრანტ მოზარდთა კულტურული ურთიერთობების განვითარების ფონდი ხიდი+

19043 400036251

გალოგრეების საგვარეულო საზოგადოება

19044 216317082

რევაზ ლაღიძის სახელობის №3 სამუსიკო სკოლა

19045 205181211

კავშირი - სოლიდარობა განათლებული საქართველოსთვის

19046 432385536

თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

19047 402163494

აგაფოსი

19048 404477437

ხელოვნების და კულტურის განვითარებისინტერდისციპლინარული ცენტრი დრიმ პროჯექტს

19049 405496262

უპატრონო

19050 231954212

მონასტერი დედაღვთისა

19051 404914036

BARCELONISTA TBILISI

19052 429320843

ხევსურეთი და თემი

19053 204972654

ბალეტის თეატრ-სტუდია

19054 212908282

საქართველოს ავტოინჟინერთა ასოციაცია

19055 205284878

ლიბერალური განათლების ფონდი

19056 405449064

საქართველოს ლიფტების ასოციაცია

19057 205252849

ქართულ-სომხური ურთიერთობათა ცენტრი

19058 405254674

გორდელაძეების საგვარეულო კავშირი

19059 206103875

"პიროვნებისა და საკუთრების დაცვის გარანტი"

19060 204952239

საქ.ჰუმანიტარული დახმარების ასოციაცია "ი.დ.თ"

19061 238766705
19062 429649393

მანანა გიორგაძის დახმარების ფონდი

19063 405422902

საქართველოს ფრანგული ენის პედაგოგთა ასოციაცია

19064 223353779

კავშირი ,,პრომეთე"

19065 404961804

ქველმოქმედი +

19066 406089334

საქართველოს ეროვნული გვარდიისა და შეიარაღებული ძალების ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა
კავშირის ქ. თბილისის რეგიონალური ორგანიზაცია

19067 404513184

სიიდ-მეცნიერების, გარემოს დაცვის, განათლების და განვითარების ფონდი

19068 205046859

საზოგადოებრივი კავშიორი (ასოციაცია) საქართველო აზერბაიჯანის მეგობრობის სახლი

19069 406116750

საზოგადოება ცვლილებებისთვის

19070 419619899

საქართველოს ქალაქ ტყიბულის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19071 400322575

საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების პრომოუშენი

19072 202342161

საბაჟო მოხელეთა და საბაჟო ურთიერთობებში მონაწილე პირთა ასოციაცია

19073 412681940

იმერეთის საავტომობილო ფედერაცია

19074 445401645

თევზის მეურნეობის მუშაკთა კავშირი

19075 429651352

საქართველოს ვანის რაიონის სალომინაო-ფერეთას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19076 206034245

თბილისის №169 საბავშვო ბაგა-ბაღი

19077 205102440

განვითარებისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო ასოციაცია

19078 242263260

ჩხოროწყუს კარატე-დო ფედერაცია

19079 205204394

ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი

19080 405145793

ორსულობის ჩვეული შეწყვეტის პრობლემის შემსწავლელ ექიმთა საზოგადოება საქართველოში

19081 445561749

საერთაშორისო კულტურულ-ისტორიული ფონდი ჩვენი სოხუმი

19082 225394800

ბოლნისის ენის სახლი

19083 204448133

ენეკო

19084 204549211

ჩვენი ფეხბურთი

19085 205157961

ყაზბეგი XXI

19086 237076169

სათემო კავშირი ცხრავათა

19087 236086702

მცხეთის რაიონის სათემო კავშირი

19088 425357099

ბავშვი განსაკუთრებული საჭიროებით მშობელთა კავშირი

19089 205059309

ქართული ხალხური თამაშებისა და სპორტის ეროვნული სახეობების კავშირი

19090 204436538

ეროვნული ბიბლიოთეკის განვითარების ფონდი

19091 406048414

საქართველოს გულის რიტმის ასოციაცია

19092 439860465

სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი

19093 404433369

კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი

19094 421274506

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

19095 205186653

რეგისტრირებული კავშირი - გულშემატკივართა კლუბი

19096 406127800

არტინფო საქართველო

19097 405042181

მაჟორიტარობის დამოუკიდებელ კანდიდატ ალექსანდრე ელისაშვილის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

19098 241493665

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოება

19099 404955508

ნიკას დახმარების ფონდი

19100 406168276

საქართველოს ჯანდაცვის მენეჯერთა ასოციაცია

19101 205003173

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

19102

აჭარის რეგიონალური ასოციაცია კავშირი აქტინიდია (კივი) - მომავლის კულტურა

19103 437069896

ამერიკული ინგლისურის სწავლების ცენტრი -კეტრინის ინგლისური

19104 205294322

კავკასიის კონტრტერორისტული ცენტრი 1

19105 200065936

84-ეს/ბ აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

19106 200261153

საქველმოქმედო ფონდი "ჭიათურის რაიონის სოფელ შუქრუთის წმინდა მარინეს ეკლესიის აღსადგენად"

19107 205024034

საქათველოს პათოლოგთა ასოციაცია

19108 220346418

სათემო კავშირი ჯიხა

19109 205230196

ანიმაციის განვითარების ფონდი

19110 441993354

post_ალიონი

19111 405237514

საქართველოს კულტურული ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

19112 404481814

ახალგაზრდა მწერალთა ასოციაცია ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე

19113 204475246

სულიერების,კულტ. და მეცნიერ.აღორძინ. და განვითარების სრ.საქ.კათოლიკოს-პატრიარქის
საერთაშ.საქვ.ფონდი

19114 205293779

საქართველოს ბიოუსაფრთხოების ასოციაცია

19115 225379159

მრავალშვილიანი და ხელმოკლე ოჯახების დახმარების საქველმოქმედო კავშირი ,,თანადგომა"

19116 211375037

აქტუარებისა და ფინანსური ანალიტიკოსების ასოციაცია

19117 433649661

ელესა

19118 218033189

ბიზნესის დაცვის სამსახური ეკო-ცენტრი

19119 204457319

საბინაო-საამშენებლო კოოპერატივი #664-ის წევრთა უფლებების დაცვის კავშირი

19120 202064256

საქ.მატერიალური რეზერვების სახ.დეპარტამენტის პროფორგანიზაცია

19121 445400156

კეთილი სახლი

19122 255506189

გორის რაიონის სოფელი თამარაშენის მცხოვრებთა კავშირი - თამარაშენი

19123 400316519

მშვიდობის განვითარებისა და ხალხთა თანხმობის ორგანიზაცია

19124 404494748

შამათავათა საგვარეულო კავშირი

19125 226153961

სათემო კავშირი ტაბაწყური

19126 202456804

კონსალტგრუპ

19127 440388803

ინიციატივიანი ადამიანი–მომავლის ადამიანი

19128 454410414

ემიგრანტ ქალთა მოძრაობა ჩემი სახლი

19129 405164307

დამოუკიდებელი ფონდი ბავშვებისთვის საქართველოში

19130 404982890

ქალი, პოლიტიკა და გარემო

19131 420007879

შალომ კლუბ სამეგრელო

19132 404582377

ვექტორი კავკასია

19133 402127881

უახლესი ისტორიის ცენტრი

19134 426118177

ციხიჯვრის ბიატლონის სპორტული კლუბი

19135 406284060

დემოკრატიული რეფორმების ცენტრი

19136 202185820

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის ს/ბაღის განვითარების ფონდი

19137 205008427

მეცნიერ ეკოლოგთა ასოციაცია კავკასიის ეკოსახლი

19138 401944081

ჯანდაცვისა და სოციალური განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

19139 412692858

კავა ფონდი

19140 253645293

გიორგი-2004

19141 412751197

კონსტიტუციური ოჯახები-ღირსეული საქართველოსთვის

19142 404896877

ასოციაცია ჩვენ ვცდილობთ ვისწავლოთ ერთად

19143 204431711

ზაზა დარასელის სახელობის ჟურნალისტიკის განვითარებისა და ხელშეწყობის საქველმოქმედო ფონდი
"სიცოცხლე მშვენიერია"

19144 405402880

ევოლვექს დეველოპმენტი

19145 212922033

იმერეთის ბერძენთა გაერთიანებული კავშირი

19146 405134484

მოძრაობა ბედნიერი საქართველოსთვის

19147 416335148

ადამიანთა, ეროვნებათა, რელიგიათაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი შერიგების ალამი

19148 203865255

ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი

19149 204430758

ქ.თბილისის 170-ე ბაგა-ბაღის ნერგები განვითარების ფონდი

19150 412734331

მოგზაურთა კლუბი მთანი მაღალნი

19151 404908766

საქართველოს ინვესტიციების, ტურინდუსტრიისა და კულტურის კავშირი

19152 245442908

ახალგაზრდა რეფორმატორთა კავშირი

19153 435432952

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ ნაჯახაოს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

19154 206152189

ფართო წესრიგის კავშირი

19155 404977101

ჰუმანიმალი

19156 405107370

საქართველოს კრიკეტის ფედერაცია

19157 217889435

გორის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი

19158 202180512

საქ.გარემოს დაცვის კავშირი სუფთა გარემო

19159 228928113

დმანისის რაიონის აგროტექსერვისი

19160 206248452

ახალგაზრდული მოძრაობა - ჩვენი თაობა

19161 216403899

რუსთავის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

19162 202463422

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების ხელშეწყობის ცენტრი

19163 205195750

გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა

19164 444548198

პატარა ფოთი 2013

19165 400001537

ჩვენი ხმა გიგი უგულავას

19166 418470611

ევროპელ ინიციატორთა ასოციაცია

19167 204981895

126-ე სკოლის "ქართული სკოლის განვითარების ფონდი"

19168 435894784

ზემო სვანეთის განვითარების ცენტრი

19169 204575762

ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი

19170 241497581

სათემო კავშირი ყაზბეგის რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრი სტეფანწმინდა

19171 404931302

EMMA GEORGIA

19172

კავშირი საზოგადოებრივი მოძრაობა-ხულოს რაიონის განვითარებისათვის

19173 405100019

გულრიფშის რაიონის ფეხბურთის ფედერაცია

19174 200110511

"მშვიდობის მაცნე XXI" სრულიად საქართველოს ახალგაზრდული კავშირი

19175 439866094

საქართველოს, სამეგრელოს, სენაკი სოფელ ძველი სენაკი, მეორე ნოსირის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

19176 412735599

მშობლები საქართველოს მომავლისთვის

19177 412751213

თავისუფალი პლატფორმა

19178 204547115

ექსკლუზივ-სტუდიო

19179 204984785

"სოფელი - ბალავარი - ჩვენი ცხოვრებისა"

19180 203844242

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის "საზოგადოება ცოდნა"

19181 440885286

სათემო ორგანიზაცია ფრონეს ხეობა-2011

19182 205242771

საქველმოქმედო ფონდი "სანდრა"

19183 245422421

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჭიდაობის სახეობათა ფედერაცია

19184 404571931

საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის ქართული საბჭო

19185 217889426

გორის კრივის ასოციაცია შატო

19186 236690201

პედაგოგები ჩვენი სახელმწიფოსთვის

19187 400113113

ნაბიჯი სამოქალაქო ინტეგრაციისაკენ

19188 216454067

სამოქალაქო ინიციატივებისა და კვლევების ცენტრი

19189 204576173

საქართველოს კენდოს ეროვნული ფედერაცია

19190 204527459

კავშირი - სმარტ კონსალტინგი

19191 400166128

ახალგაზრდა ხელოვანთა ცენტრი

19192 405168571

საქართველოს სამედიცინო ველნესის ასოციაცია

19193 209476379

ძალოვანი და ადმინისტრ. ორგანოების სამხედრო-გამოყ.სპორტ. ფედერ. (კავშ.)

19194 220363336

ინფორმირებისა და დასაქმების ასოციაცია იდა

19195 204963049

"ხუროთმოძღვრულკი მემკვიდრეობის რესტავრაციის ცენტრის" პროფკომიტეტი

19196 436255856

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ბადმინტონის ფედერაცია

19197 405002517

საქართველოს ფუტსალის კავშირი

19198 445536402

მაკრო

19199 209472541

თბილისის №186 საბავშვო ბაგა-ბაღი

19200 204969757

ლაზიკა XXI - თანადგომა და განვითარება ერთიანი საქართველოსათვის

19201 436254508

საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი

19202 205245199

კულტურალური კვლევების ცენტრი

19203 405392490

ქართული დიასპორის საერთაშორისო კოალიციის გენერალური სამდივნო

19204 224073927

ქალთა იმედი

19205 426518342

თემის განვითარების ცენტრი სხივი

19206 204440710

სამოქალაქო განათლების ახალგაზრდული ცენტრი

19207 242003693

სათემო კავშირი ამაღლება

19208 243918141

მადლი

19209 405444988

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ფენიქსი

19210 404870797

სოციალური კვლევისა და ინოვაციის ცენტრი

19211 406196174

თავისუფალი აზრის ცენტრი

19212 445489962

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, სამრეწველო დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

19213 402179673

სტრატეგიული დიალოგის ცენტრი

19214 205273345

წამი

19215 406286558

დემოკრატიული საზოგადოება

19216 404893843

საქართველოს ხელოვან შემსრულებელთა საზოგადოება

19217 200262722

სრულიად საქართველოს ცხოველთა დაცვის საზოგადოება

19218 402013655

ინიციატივა საჯარო სივრცისათვის

19219 404392803

ლორთქიფანიძეთა საგვარეულო სახლი

19220 205028664

"საქართველოს პროდუქტიული მეცხოველეობის ეროვნული ასოციაცია"

19221 424611593

საქართველოს რეკორდების ფედერაცია

19222 405409222

ლენო

19223 406176329

კავკასიური ალიანსი

19224 202243018

კავშირი

19225 249272282

საქართველოს განმაჯანსაღებელი და საბრძოლო ხელოვნებათა ასოციაცია აიკიდო გოშინკან

19226 226151366

,,ბორჯომის ქართულ-გერმანული საზ-ის კულტურული კავშირი"

19227

სათემო კავშირი რიყეთი

19228 243916492

ტოლერანტობის ცენტრი

19229 440889442

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ზემო ხვედურეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

19230 400069830

ქართულ-კორეული ხიდი

19231 400259698

საქართველოს ქირურგიის ექთანთა ასოციაცია

19232 438728637

საქართველოს დემოკრატიის სახლი

19233 429651343

საქართველოს ვანის რაიონის ტობანიერის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19234 223102960

კავშირი ,,რუსთავი-2"

19235 400285678

სტარტაპ ინიციატივების ცენტრი

19236 205265050

დემოკრატიული ინიციატივა - საქართველო

19237 441996155

ბახმაროს და გომისმთის განვითარების ხელშემწყობი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ასოციაცია

19238 245586995

დევნილ პედეგოგთა ლიგა

19239 204569109

ფონდი სულიერება

19240 405423091

სოციალური კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრი

19241 405323813

სი ბი ეი სოლუშენს

19242 402014422

ახალგაზრდული ცენტრი-ჩვენი თაობა 1921

19243 204430437

საერთაშორისო სისხლის სამართლის საქართველოს ცენტრი

19244 205022018

საზოგადოებრივი მოძრაობა - დემოკრატიული აჭარა

19245 445424808

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კარატეს კლუბი ოლიმპი

19246 405032218

ახალგაზრდების ინტეგრაციის, განათლების და კულტურული განვითარების ასოციაცია

19247 400162346

მზოგავი ტურიზმის განვითარების ცენტრი

19248 229325094

დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

19249 404871171

ტკბილი კერა

19250 205053662

თბილისის 123-ე სკოლა-ლიცეუმის განვითარების ფონდი

19251 422430293

საქართველოს ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ვეტერანთა კავშირი

19252 401980077

საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოება

19253 445534404

ლოკალური სივრცე დემოკრატიული ინიციატივებისთვის

19254 216441688

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ნორჩ მწერალთა კავშირი "ჭაშნიკი +"

19255 404925872

ცეკვავებისა და ცეკვაშვილების საგვარეულო კავშირი

19256 405013818

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატორთა კავშირი

19257 247009516

მორაგბეთა კლუბი-ხარები

19258 229283799

საქ. საჯარო მოსამსახურეთა და საზოგადოებრივი გაერთიანებების მუშაკთა პროფკავშირი დუშეთის რნში

19259 224069781

სამცხე-ჯავახეთის მხარის მეფუტკრეთა კავშირი

19260 248387124

ხელვაჩაურის რაიონის საფეხბურთო კლუბი გზები

19261 404932105

ორთოდოქს სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ფონდი

19262 211381253

კავშირი 21-ე საუკუნე

19263 412674654

ფონდი ნიუ იორკის წმინდა ნინოს ქართული ეკლესია

19264 206333608

ჰუმანიტარული ასოციაცია იმედი-სარ

19265 216330968

საქართ. ავადმყოფ და ინვალიდ ბავშვთა დახმარების ასოციაცია სადიბდა

19266 200042328

კავშირი "დედობა"

19267 204974867

ახალგაზრდული კავშირი "მომავლის საქართველო"

19268 426519332

ვახტანგისი

19269 434161391

კულტურათაშორისი ინიციატივების ცენტრი

19270 400240486

ერთგული ადამიანი

19271 443119554

კავშირი ბურნაშეთი 2013

19272 441559920

საერთაშორისო ორგანიზაცია დურუჯი

19273 220344456

ასოციაცია ამაპოლა

19274 405381475

ლა ფესტა

19275 245434249

საერთაშორისო სოროპტომისტთა კლუბი ბათუმი

19276 404436231

ცოდნის და გამოცდილების ტრანსფერი

19277 404864081

აგრომომსახურების ასოციაცია

19278 205273078

ევრომეცნიერების საქართველოს ეროვნული სექციის ევრომეცნიერებათა და ტექნოლოგიების
ხელშემწყობი ასოციაცია

19279 416296644

მოძრაობა სოლიდარობა

19280 402088361

ახალგაზრდული ებრაული ცენტრი-საქართველო

19281 220351410

რეგისტრირებული კავშირი სუფთა გარემო

19282 402122341

საზოგადოებრივი პროექტის-გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ მხარდაჭერის ფონდი

19283 205059942

განსაკუთრებული განვითარების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა კავშირი

19284 404513308

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელი

19285 205265283

საქველმოქმედო ფონდი თანადგომა-კრედო

19286 426528439

გოჩა ჯამარაულის ფონდი

19287 405294499

საქართველოს მეღვინე ქალთა ასოციაცია

19288 205101496

საქართველოს იოსინკან აიკიდოს ფედერაცია

19289 223366523

ახალქალაქის სპორტკომპლექსი

19290 204427708

კორპორაციული მართვის ცენტრი-რეგისტრირებული კავშირი

19291 202324181

მომავლის თაობა

19292 427721780

ახალგაზრდული ინოვაციური ცენტრი

19293 402161771

საჭადრაკო კლუბი აფხაზეთი

19294 400189309

რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

19295 405234802

ზრუნვის სახლი

19296 232387146

არხალი

19297 238752603

ს/კ "ტოლები"

19298 400325251

ჩემპიონი 2015

19299 202062365

სპორტსაზოგადოება შევარდენის ძალოსნობის ბავშვთა და მოზარდთა სპორტსკოლა

19300 432545061

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ ახალქალაქის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

19301 204530132

ქართული დიასპორა

19302 204493057

,,საერთაშორისო თანამშრომლობის ასოციაცია რუსეთი-საქართველო"

19303 202231441

საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია

19304 406165180

საერთაშორისო მრავალკულტურული და საგანმანათლებლო ორგანიზაცია

19305 405216706

ა(ა)იპ კვლევითი ჟურნალისტიკის და ეკონომიკური ანალიზის ცენტრი

19306 423354809

საქართველო, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ახალქალაქის რეგიონის, ქ. ახალქალაქის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

19307 416329459

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 2-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19308 205008025

მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო კვლებითი ინსტიტუტის პროფორგანიზაცია

19309 406083009

დეკანო(ს)იძეთა საგვარეულო კავშირი

19310 404918791

საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის საზოგადოება

19311 434158902

არიფ ალიევის საქველმოქმედო ფონდი

19312 400020231

BASIS FUND

19313 404585579

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოაკიმესა და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

19314 402144504

გეოქეისი

19315 404406308

დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია

19316 238134675

ააიპ"ახალგაზრდული კავშირი თვალისა"

19317 200272622

ფორ ლაიფ

19318 406305181

უკრაინული ახალგაზრდული ორგანიზაციების მსოფლიო კონგრესი - სკუმო

19319 237080500

ასოციაცია დამოუკიდებელი სიტყვა

19320 435893589

უშბისხეობა ბეჩოს თემის ლალხორი

19321 206256246

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებათა დაცვის ცენტრი

19322 203867039

"მილენიუმი"კავკასიაში სამხედრო კონფ. დროს დაზარალებ. რეაბილიტ. ასოც.

19323 244684677

ყულევი

19324 443121426

საქართველოს წალკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წალკის №4-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

19325 404475304

ტერრა

19326 405074761

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ალიანსი

19327 415594761

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ ვაჭევის, ღვითორის, მელუშეეთის, ჯოლხეეთის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19328 406198537

სოციალური დიალოგი სპორტში

19329 445584323

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შერეული ორთაბრძოლების ფედერაცია

19330 239888555

სენაკის რაიონის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კავშირი ფენიქსი

19331 235445719

მარტვილის უხუცესთა გაერთიანებული კავშირი

19332 400260276

ფიგურული ციგურაობის მწვრთნელთა კავშირი

19333 204424783

ტრასეკა ნავთობმილსადენები და ადამიანი

19334 226579823

თელეთი 2009

19335 436686070

ფოკის ახალგაზრდული სათემო ცენტრი

19336 432544106

შიდა ქართლის ვეტერან ფეხბურთელთა გაერთიანება

19337 405080022

ანალიტიკური ცენტრი - სამოქალაქო და ეკონომიკური რეფორმების ქართული ინსტიტუტი

19338 415591103

ასოციაცია ახალგაზრდული ცენტრი ჯეჯილი

19339 430805541

კოდის ქალთა ორგანიზაცია

19340 405283580

საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაცია

19341 420433980

სამეგრელო-ზემო სვანეთის გასტრონომიის ასოციაცია

19342 434159705

ქრისტეს სამოციქულო ეკლესია

19343 402186031

მენტალური ჯანმრთელობის მხარდამჭერთა ასოციაცია

19344 204547384

წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის საერთაშორისო საეკლესიო-საქველმოქმედო ფონდი "ტაო"

19345 427720601

სახარების რწმენით მონათლულ ქრისტიან-ბაპტისტთა გურჯაანის ეკლესია

19346 404851521

სპორტული კლუბი ქეთევან ლოსაბერიძე

19347 212806579

საზოგადოებრივი განვითარების ასოციაცია XXI

19348 404614798

საერთაშორისო ემ ემ ეი ფედერაცია ჯორჯია

19349 423355078

საქართველოს, ახალქალაქის რაიონი, სოფ. ბავრას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19350 431181641

სათნოების სახლი ოჯახური კერა

19351 223235942

საქართველოს გაერთიანებისათვის მებრძოლთა კავშირი

19352 405503110

უვადოების ხელოვნება

19353 424073102

ღრელი +

19354 200037147

ქ.თბილისის მერიის რევაზ ლაღიძის სახ. №4 ხელოვნების სკოლა

19355 211377721

ქალთა ასოციაცია ურბანული განვითარებისათვის

19356 204521829

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშემწყობი ცენტრი

19357 405227366

თვიმ ფოუნდათიონ

19358 221286515

წყალტუბოს მორაგბეთა კლუბი სათაფლია

19359 420428488

ტრადიციების სივრცე

19360 204896470

მეცნიერთა ასოციაცია "ტრანზიცია" /არასამთავრობო ორგანიზაცია ტრანზიცია/

19361 405223431

საქართველოს და კანადის მეგობრობის ასოციაცია

19362 220354550

გულია თუთბერიძის სახელობის ბავშვთა, მოზარდთა და ჭაბუკთა ფეხბურთის განვითარების
საერთაშორისო ასოციაცია მიხა

19363 404867417

იმერლიშვილთა საგვარეულო კავშირი

19364 443870367

შიდა ქართლის ახალგაზრდული ორგანიზაციების ალიანსი

19365 412693580

მოწყალების ფონდი მარიამი

19366 205002897

საქართველოს საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობათა ფონდი "კოტე-ge"

19367 224631414

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლი

19368 445542324

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროფესიონალური კრივის კავშირი

19369 212688322

დემოკრატიის განვითარების ადგილობრივი სააგენტო-საქართველო

19370 215608117

ჭიათურის სასწავლო ცენტრი

19371 231945107

თერჯოლის საფეხბურთო კლუბი იმერეთი

19372 437060261

საქართველოს სოციოლოგიური კვლევისა და ანალიზის ასოციაცია

19373 204573577

თბილისის ჩასაბერ საკრავთა ფესტივალი

19374 235892414

ბორის კახიანის სახ. საზოგადოება

19375 412699520

გამარჯვება 2014

19376 405058333

ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაცია

19377 404922884

მოძრაობა 31 მარტი

19378 229320008

ბოსტნეულის თესლის მწარმოებელი ასოციაცია ,,ჭოპორტი"

19379 405022167

თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხთა კვლევის ინსტიტუტი

19380 239401964

ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო ფონდი

19381 220377777

სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციელ ქალთა ასოციაცია

19382 249269517

აფხაზეთის ინვალიდთა კავშირი "კოდორი"

19383 404885228

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეგობართა საზოგადოება

19384 244562166

მუნჩია

19385 216387023

საქართველოს უკრაინელ ქალთა კავშირი

19386 204494449

საქართველოს მსუბუქი მრეწველობის რეაბილიტაციისა და განვითარების კავშირი

19387 427743016

გამოავლინე არაკეთილსინდისიერი დამსაქმებელი

19388 400190048

საქართველოს სპელეოლოგთა კლუბი

19389 405099076

ახალგაზრდული ცენტრი ახალგაზრდები ახალგაზრდებისათვის

19390 205283432

საქართველოს სპორტისა და ხელოვნების მოღვაწეთა კავშირი ელ-ემ-თი

19391 212911483

თანამედროვე საგანმანათლებლო ტრეინინგ-ცენტრი "კოორდინირებული განათლება"

19392 402191917

საქართველოს სამედიცინო აკადემიური განათლების ლიგა

19393 216370291

საერთაშორისო საზოგადოება მთიები

19394 406266080

ანტინარკოტიკული ცენტრი

19395 404897135

განათლების ფონდი

19396 245560824

ლევან ქოქოლაძის საქველმოქმედო ფონდი

19397 205006036

საქ. მირზა გელოვანის სახ.ახალგაზრდობის სახელმწიფო რესპუბლიკური ბიბლიოთეკის პროფკომიტეტი

19398 242731512

სათემო ორგანიზაცია ფუქი

19399 417873670

მომავლის ინიციატივა

19400 249269875

აფხაზეთის კულტურის მოღვაწეთა კავშირი მშვიდობისა და თანამშრომლობისათვის

19401 205003912

საქართველოს-რუსეთის სავაჭრო სამრეწველო პალატა

19402 404530343

სამართალი მწვანე განვითარებისთვის

19403 202174958

გოგი თოფაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

19404 242262332

ნაკიანი

19405 245432232

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ძალოსნობის ფედერაცია

19406 438116165

საქართველოს კიკ - ბოქსინგისა და შერეული ორთაბრძოლების ეროვნული ფედერაცია

19407 404394071

საქართველოს ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა სასტიპენდიო ფონდი

19408 204556514

საქართველოს კომპიუტერიზაციის საქველმოქმედო ფონდი

19409 424613305

გავერთიანდეთ უკეთესი მომავლისათვის

19410 204431935

მე-6 საავტორო გიმნაზიის განვითარების ფონდი

19411 438729011

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ძველი სამტრედიის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

19412 404542973

შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვთა და მოზარდთა სარეაბილიტაციო ცენტრი

19413 204991438

საზოგადოებრივი განვითარების ინსტიტუტი

19414 419988268

ბემონი

19415 205021313

ქართული გენეალოგიური საზოგადოება

19416 224081053

სამართალი და საზოგადოება

19417 205209308

დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრი

19418 404445258

მაქაბის კლუბის წევრი 5 კალათბურთელის, ძმები რევაზაშვილების დახმარების ფონდი

19419 231279899

შპს გზა 2002

19420 435894533

შან

19421 243873947

ააიპ რეგისტრირებული კავშირი ახალი სიტყვა

19422 405361219

სპორტული კლუბი რუბენ მართალი

19423 412710384

რეგიონალური ეკონომიკური პროექტების ცენტრი

19424 231285864

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ
წინანდლის სამუსიკო სკოლა

19425 405490008

ბავშვები სპორტი განვითარება

19426 212795652

იმერეთის რეგიონის მოსწავლეთა და სტუდენტთა ასოციაცია

19427 443857989

საქველმოქმედო საზოგადოება ფესვები

19428 400165922

სამოქალაქო განათლებისა და გენდერული საკითხების ცენტრი

19429 204420260

მოწყალება-საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

19430 233113886

საქართველოს პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირის ლაგოდეხის კომიტეტი

19431 206204668

სრულიად საქართველოს გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის ლიტერატორთა კავშირი

19432 237105869

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოერივი ჯანდაცვის ცენტრი

19433 417881420

ნანიკოს დახმარების ფონდი

19434 420435522

აფხაზეთის კარატე დო-ს ფედერაცია

19435 401997755

ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა ლიგა

19436 400194464

საქართველოს, მცხეთის რაიონის, სოფ. ნატახტარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19437 248387632

წინსვლა

19438 206335624

ფრთხილად ბავშვებია

19439 404594916

დაიცავი არჩევანი

19440 405511218

გაყიდვების ასოციაცია

19441 436031143

საქართველოში ცხენოსნობისა და ისტორიული საჯინიბოების აღორძინება

19442 217881497

კულტურისა და ხელოვნების აღორძინების შიდა ქართლის რეგიონული ფონდი

19443 206150323

საქართველოს ახალგაზრდათა გზა აღმშენებლობისაკენ

19444 204412331

კავშირი-საერთაშორისო ასოციაცია -¿ამერიკა¿

19445 405333214

ღია მმართველობის აკადემია

19446 405174886

მომავლის კვლევის ცენტრი

19447 406098878

ძამის ხეობა

19448 405032236

საერთაშორისო მოძრაობა კავშირი ,,სიკეთის მისია: კავკასიაში დემოკრატიის, ჰუმანიზმის და
მშვიდობისათვის''

19449 204959713

სსიპ ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის პროფკ. ორგანიზაცია

19450 405414804

პიროვნული ზრდისა და ინტეგრაციული განვითარების ცენტრი

19451 218073741

საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი

19452 223353653

,,ახალქალაქის რ-ნის სოციალ-ეკონომიკური განვითარება"

19453 445418664

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარაოლიმპიური კომიტეტი

19454 435428761

ახალგაზრდული გაერთიანება მარტვილი

19455 243126559

ააიპ "სოფელი რეხა"

19456 204435744

საქართველოს მშრომელთა პროფესიული კავშირი "სოლიდარობა"

19457 202170113

ახალი თარგმანები

19458 204577662

მრავალეროვანი საქართველო დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებისათვის

19459 404615582

საზოგადოებრივი მოძრაობა - ერთობა, რაობა, იმედი (ე.რ.ი.)

19460 412687524

მძიმე მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

19461 448402210

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის, შარაბიძეების N1 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19462 227771818

გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი

19463 200133015

კავშირი "ბიზნესის განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი"

19464 249264479

აფხაზეთის კაზაკთა კავშირი

19465 224072312

კავშირი "მესხეთის სოციალური განვითარების ცენტრი"

19466 406041741

კოლოპროქტოლოგთა ასოციაცია

19467 406063110

ქარენერგოპროექტი

19468 400281477

სამოქალაქო თანასწორობის ასოციაცია

19469 245630376

უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ექსპერტი

19470 245615810

ა(ა)იპ "თარგმანის განვითარების ცენტრი"

19471 433652460

კიურის ლაბორატორია

19472 204463366

საქართველოს ქრისტიანულ-კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის კავშირი

19473 406231858

ერთად შეგვიძლია ამის გაკეთება

19474 236689874

ნინოწმინდის სამუსიკო სკოლა

19475 205268173

ინოვეითივ სისტემს ინსტიტუტი

19476 402022226

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და განახლებადი ენერგიების კვლევითი ცენტრი-აზია ენერჯი

19477 205279170

კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის

19478 404478427

საქართველოს ხის დამამუშავებელთა და ავეჯის მწარმოებელთა ასოციაცია

19479 234242806

ააიპ "ინკიშაფ"

19480 404395837

ეგრისი 2010

19481 441487785

მცხეთა-მთიანეთის შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაცია

19482 440893035

დიემ ჯგუფი

19483 202176705

აფხაზეთის ფარმაცევტთა ასოციაცია

19484 402048057

საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ფონდი

19485 405382107

სამოქალაქო ინფორმირება და ჩართულობა

19486 405223011

ემფაუერ ქუესთ ჯორჯია

19487 405357000

ჰოტ ალიანსი

19488 220412097

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია ჰანგი

19489 404400331

სტუდენტები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის

19490 441558360

საქართველოს, ყვარელის რაიონის სოფელ გავაზის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19491 245533196

ახალი საზოგადოების ინსტიტუტი

19492 430032831

ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა ასოციაცია

19493 204923011

ჯეოჯეფი

19494 402020086

საქართველოს ბროკერთა ასოციაცია

19495 215119084

ქ.ფოთის თავისუფალი პროფესიული კავშირი

19496 405117653

კავკასიის საერთაშორისო ხელოვანთა ლიგა

19497 405091029

წმინდა სერაფიმე საროველის ფონდი

19498 406188450

საქართველოს, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული გაერთიანების დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

19499 445392085

მწიგნობარი

19500 412674495

გარემო და ჩვენ

19501 205198445

დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია

19502 400035868

დემოკრატია და ცვლილებები

19503 216357261

საერთაშორისო საზოგადოება ოქროს ნიღაბი

19504 400289692

საქართველოს სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი

19505 441993737

ამაღლების ახალგაზრდობის ცენტრი

19506 404455754

სამოქალაქო სოლიდარობა

19507 202247489

ბავშვთა და მოზარდთა განათლების ჯანმრთელობის უფლებების დაცვის რეაბილიტაციის და
ინტეგრაციის ხელშეწყობი

19508 404983693

ქართულ-უკრაინული სავაჭრო-ეკონომიკური თანაშრომლობის საბჭო

19509 416336469

მეგობრობის გზა

19510 416354741

მელიქიძეთა საგვარეულო დარბაზი

19511 223105468

"ზიარეთი - 2008"

19512 404533260

აიწონა დაიწონა

19513 211398218

სასამართლო ექსპერტთა, კრიმინალისტთა, ტექნიკურ და სხვა ექსპერტ-სპეციალისტთა კავშირი

19514 406301979

აი ემ დი სი ეი

19515 245551451

გეო XXI ეკოლოგიურ მეურნეობათა კავშირი

19516 424251749

მესხეთის საგვარეულო კავშირი

19517 441998224

ზოტის სათემო კავშირი

19518 202289914

ნეირომეცნიერების ასოციაცია

19519 204411635

საქართველოს ბავშვთა და ასაკოვან ინვალიდთა საერთაშორისო ფონდი

19520 204975474

"კულტურულ-საგანმანათლებლო საერთაშორისო კავშირი "ლაზიკა"

19521 248387794

სათემო კავშირი ერთობა

19522 205272569

ბი აი ი ემ ჯორჯია

19523 445435887

ერთობა 2014

19524 424612333

წყაროსთავი

19525 437373129

ლიმონარიუმი

19526 437064285

ერთად ერთმანეთისთვის

19527 231247095

სოციალური ინიციატივების ცენტრი

19528 400097890

ე.მ. პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრი

19529 416356696

ქალაქ რუსთავის ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრი

19530 202451694

საქართველოს რეპორტიორთა ჯგუფი

19531 204920336

საქართველოს გოგონა სკაუტების ასოციაცია დია

19532 404445873

საქართველოს გარემოს დამცველის ოფისი

19533 439865790

საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების კავშირი

19534 229320623

დვრიტა

19535 206289531

ძლიერი რაჭისათვის - ინვესტ ინ რაჭა

19536 415109475

საფეხბურთო კლუბ კოლხეთი 1913-ის მხარდამჭერი საქველმოქედო ფონდი

19537 445568289

საჭადრაკო კლუბი ბათუმი

19538 202188872

მე-19 ბაგა ბაღის აღორძინების ფონდი

19539 437976022

რაჭის სიძველეთა შესწავლისა და დაცვის ფონდი

19540 426527975

მზიანეთი 2015

19541 405280690

საქართველოში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისა და პოპულარიზაციის ფედერაცია

19542 405181057

რესტორატორი-ასოციაცია განვითარებისთვის

19543 434159812

საქართველოს აზერბაიჯანელების კულტურული თანამშრომლობა-სხივი

19544 205089759

საქართველოს რეგიონალური მედია-ინიციატივების ინსტიტუტი

19545 435891340

ალტერნატივა განვითარებისთვის

19546 241580366

"ილია XXI საუკუნე"

19547 404414040

ნიკოლოზ სააკაშვილის საქველმოქმედო ფონდი - გასტრომედი

19548 200041347

ახალშობილთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის კავშირი-"ნეტანუსი"

19549 404539479

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი გწყალობდეთ წმინდა გიორგი

19550 202944172

"თბილისის პრეს-კლუბი"

19551 405421048

იტალია-საქართველოს სავაჭრო პალატა

19552 242732405

საავადმყოფოს პროფორგანიზაცია

19553 239892997

ახალი მომავალი

19554 445574209

პროგრესორი

19555 404991096

განათლებისა და სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

19556 205069218

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა

19557 204495894

მეომრები დემოკრატიისა და სამართლიანობისათვის

19558 204448687

საქართველოს ა.კაკულიას სახელობის ფიზიოთერაპევტთა ასოციაცია

19559 412716057

დამპროექტებელთა და მენაშენეთა კავშირი

19560 405360960

ფონდი - ერთად დემეტრესათვის

19561 439392943

care საქართველო+

19562 206254006

კავშირი "სამართლიანი საქართველოსათვის"

19563 416358701

ქართული გალობისათვის

19564 229284011

დუშეთის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კავშირი

19565 202455299

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "აფხაზეთი"

19566 202934780

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო ფონდი ჰოლი ეიმს

19567 405252337

ზეიტერ-საბერძნეთი

19568 405021462

ფონდი ამბროლაურის რაიონის სოფელი ცახის აღორძინება

19569 205068549

მოქალაქეთა მეწარმეთა და პროფესიონალ-სპეციალისთა უფლებების დაცვის კავშირი

19570 404862270

საზოგადოება სოციალური თანასწორობისათვის

19571 205012760

ენერგეტიკისა და ენერგეტიკული ნაგებობების ინსტიტუტი

19572 218045611

ააიპ საფეხბურთო კავშირი ანცი 2005

19573 424068895

ნაბიჯი ახალციხე

19574 227718725

მედია ცენტრი კახეთი

19575 404411141

გარდაბნისა და მარტყოფის ეპარქიის განვითარების ფონდი

19576 402047307

ალფისტი ჯორჯია

19577 245442864

ბათუმი და ბათუმელები

19578 445418940

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მუშაკთა პროფკავშირული ორგანიზაცია

19579 404487685

საქართველოს ვეტერან მოფარიკავეთა ფედერაცია

19580 405099370

სპორტული კლუბი მიზანი

19581 212918217

ჯემალ მალანიას სახ. ქ. ქუთაისის პოლონელთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობათა
კლუბი Polonia w Kutaisi

19582 420427041

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

19583 204566843

პოლიციის საერთაშორისო ასოციაციის ქართული სექცია

19584 445419994

თამარ მეფის საქველმოქმედო ფონდი

19585 401980068

საქართველოს მოქალაქეთა თავშესაფარი

19586 404410464

ახალი თბილისი

19587 206343651

ახალგაზრდა კონსერვატორები

19588 206234430

სოციალურად და ეთნიკურ-რელიგიურად დაუცველ პირთა და პატიმართა უფლებების დაცვის კავკასიის
ფედერაცია მშვიდობა XXI

19589 404522575

საქართველოს გარემოს ჯანმრთელობის პერსპექტივები

19590 202264147

ქალთა ინიციატივების ცენტრი "ლეთაზინი"

19591 439415553

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ადამიანთა უფლებებისათვის

19592 404388373

მიკრობული გენეტიკისა და გენომების შემსწავლელი ინსტიტუტი

19593 417878050

იმედის სხივი

19594 400329738

რაგბის კლუბი მეომრები

19595

ამბროლაურის რაიონის განვითარების ხელშეწყობის ფონდი

19596 204434102

ელიზბარ მინდელის სახელობის საქართველოში ტექნიკური მეცნიერების განვითარების ხელშემწყობი
ფონდი

19597

ქალთა განვითარების სააგენტო

19598 212806383

ქუთაისის ნ.ი მუსხელიშვილის სახელობის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტუდენტური კავშირი

19599 431175462

საქართველოს ქალაქ თელავის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19600 246762347

ქედის წყალკანალი

19601 445522202

ჩვენი გმირები

19602 418468535

ჯუნიპერი

19603 415594716

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ რგანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19604 404601285

ჯორჯიან საიქლისთს ესოსიეიშენ

19605 404879128

ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი

19606 200039029

საქველმოქმედო საერთაშორისო ასოციაცია "ქიმაქი"

19607 205007035

ახალგაზრდები-ურთიერთგაგებისათვის საქართველოს კომიტეტი

19608 437370756

მონადირეთა და სპორტული სროლის მოყვარულთა კლუბი შევარდენი-გურია

19609

საქართველოს საზღვაო ფლოტის კაპიტანთა ასოციაცია

19610 446757938

მომავალი თაობა-2018

19611 216356128

ქვ.ქართ.ტაიბოქსის და კიკბოქსის რეგიონ.ფედერაცია

19612 211349691

საქართველოს კინოლოგიური კავშირი

19613 406288164

სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 ის თანამშრომელთა პროფესიული კავშირი

19614 404519838

აონი

19615 402046503

საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაცია

19616 230060395

ცხოვრების მეგზური

19617 402184060

დემოკრატიის განვითარების ფონდი - საქართველო

19618 204484405

უმწეოთა სამედიცინო დახმარებისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი "პრევენცია"

19619 404390057

იდენტობა

19620 426545330

საფეხბურთო კლუბი კრწანისი 7X7

19621 400196907

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი დადიანი

19622 439393844

საჩხერის ჭადრაკის ფედერაცია–2013

19623 202934682

ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია დიანა

19624 405178105

საქართველოს მუსიკოსთა გაერთიანება

19625 205234600

რურალური განვითარების ცენტრი

19626 404447078

ხევსურეთის განვითარების ფონდი

19627 412734849

ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ცენტრი

19628 446964955

არტ არეა

19629 405462048

ქრიეითივ სოლუშენს

19630 205010085

"აგრო-კონსალტინგ რ&კ"

19631 401968395

დავიწყოთ ახლა

19632

გურიის მხარის ეკონომისტთა და ბიზნსემენთა ასოციაცია გურია-XXI

19633 228533986

საზოგადოება "დედოფლისწყაროელი"

19634 445480532

ნაბიჯი წარმატებისკენ

19635 404873053

ადამიანის უფლებათა სახლი

19636 417895148

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი "ღამურა"

19637 224631655

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი

19638 425057369

გოგნის "კარუგდებელი" წმინდა გიორგის მამათა მონასტრის ფონდი

19639 404908935

საქველმოქმედო ფონდი ოაზისი

19640 237081929

სათემო ორგანიზაცია სინათლე

19641 246997246

ხალა

19642 401976661

ისტორიული კულტურული და საგანმანათლებლო ფონდი

19643 220347872

საერთაშორისო ფონდი "ფემილი"

19644 406245460

თბი-ლისი

19645 215607500

ს/კ "ნიგოზეთი"

19646 245614679

Micro-ფონი

19647 206126217

ისანი XXI

19648 404957481

საერთაშორისო ახალგაზრდული ასოციაცია კვონტი

19649 236685100

კავშირი "ჯავახეთის ფერმერები"

19650 433107498

პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარების ცენტრი

19651 204400950

ბავშვთა საქველმოქმედო ფონდი კვალი ნათელი

19652 400147248

ჯეორჯიანს

19653 400108904

უნიჰაკ

19654 246756407

თანადგომა

19655 415082920

ფონდი გიორგი

19656 405276179

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამედიცინო დაწესებულებებისა და მედიცინის მუშაკთა
ასოციაცია

19657 202338283

მშობლები და სპეციალისტები განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისათვის

19658 220351429

რეგისტრირებული კავშირი კოლხა-XXI

19659 437372692

განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი

19660 205024445

არტ-ბრიჯი

19661 443857444

უმწეოთა დახმარების ფონდი ჯვარი

19662 430800476

ახალი ასურეთი

19663 216377294

საქართველოს მარტოხელების, მარტოხელა-ინვალიდ პენსიონერთა და მარტოხელა დედათა დახმარების
კავშირი

19664 402072706

საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია

19665 204941634

საქართველოს სოციალურად დაუც.პირთა დაცვ.ასოც. "ამაღლება"

19666 443119536

ბარეთის წმიდა იოანე (თორნიკე) მთაწმინდელის სახელობის სამრევლო სკოლა

19667 404951593

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის - Partnership For Human Rights

19668 412705880

ქუთაისის (იმერეთის) მხატვართა რეგიონული ორგანიზაცია

19669 234231382

მარნეულის რაიონის ახალგაზრდული კავშირი "ახალი თაობა"

19670 405430573

საქართველოს ნეიროფიდბექისა და ციფრული მედიცინის ასოციაცია

19671 419982567

ნენსკრა

19672 426517012

ფოლადაანთკარი

19673 405377694

საქართველოს კვლევისა და განვითარების ასოციაცია

19674 212817040

ჟურნალისტთა კავშირი PRESS - ალტერნატივა

19675 447860011

ომში გმირულად დაღუპული ამირან მამალაძის სახელობის შუახევის შოტოკან კარატე-დოს კლუბი
ამირანი

19676 205258308

ასოციაცია იადგარი

19677 212905560

ჩოხოსნები

19678 212896222

ასოციაცია ქალი და არჩევანი

19679 202463967

სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაცია

19680 215138660

ქალაქ ფოთის შემოქმედთა კავშირი მარჯი

19681 446980722

ქობულეთის ახალგაზრდა ინოვატორთა ჯგუფი

19682 404868167

ადამიანის უფლებები და განვითარება

19683 404400091

საქველმოქმედო ფონდი ლიზიკუნა

19684 204974787

საერთაშორისო ფონდი "ციტომედი"

19685 202161613

საქართველოს კონტროლის პალატის პროფკავშირი

19686 243122517

რეხის თემი

19687 220348256

კულტურულ-საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ასოციაცია ჩონგური

19688 432545043

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ დოესის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

19689 205016677

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი

19690 402051701

ა(ა)იპ ფიროსმანის სახელოვნებო ფონდი

19691 405306609

სამოყვარულო საფეხბურთო კლუბი ბაგები

19692 405205521

ევროპული ბიზნეს ასოციაცია

19693 233730763

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

19694 401993848

დავათური

19695 402019132

გრუსს.ჯი

19696 206346612

ეს & ემ

19697 206210349

რელიგიური საკითხების შემსწავლელი ცენტრი

19698 445486162

საქართველო რუსეთის ურთიერთობების ასოციაცია აჭარაში

19699 406325169

ერთად ყველასათვის

19700 404544490

თბილისის არქიტექტურის ბიენალე

19701 243122358

ბაშქოის თემი

19702 400240609

ჰონდა ფიტის საკლუბო ფედერაცია

19703 404867845

ექიმ ქალთა ფონდი ''ფენესტრა-ჯორჯია''

19704 204446849

ბონა-დეა

19705 243126292

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "საფარა-ხარაბა 2008"

19706 404404514

მსოფლიო ჩემპიონის ნიკოლოზ ანდრიაძის სახელობის ფარიკაობის სპორტული კლუბი

19707 241567158

"მთისუბნელი"

19708 400142270

ქვეყანა საქართველო მსოფლიოში

19709 212922275

ფიცის კაცები

19710 212814114

სამზეო

19711 406297671

ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაცია (აი სი ეფ) საქართველო

19712 204571962

ფონდი გეოედუკონსალტინგი

19713 434169106

საქართველოს, მარნეულის რ-ნის, სოფ. შაუმიანის, ხიხანის, ახკულას, სიონის, ჯანხოშისა და წერაქვის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19714 417882376

საქველმოქმედო ფონდი უმწეო

19715 247864440

ზამლეთი

19716 404428918

ფონდი ეუცუნ (არსი) - ვარბედიანი

19717 405129579

უცნობ ხელოვანთა ფონდი მარმენიოს არდაგი

19718 203845287

არქიტექტურისა და მშენებლობის ინსტიტუტი

19719 425361538

ბოლნისის აზერბაიჯანული კულტურული ცენტრი

19720 402081484

საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია

19721 243913734

სათემო ორგანიზაცია ბრილი

19722 405138426

ეთ ცეთერა

19723 206340850

საქართველოს სომეხ ვეტერანთა კავშირი

19724 405107021

საქართველოს ვეტერან მორაგბეთა გაერთიანება მისიონერები

19725 202245329

ადამიანის უფლებების დაცვის სისტემური კონფლიქტოლოგიური კვლვლევების და რეგირების ცენტრი

19726 226574329

საფეხბურთო კლუბი სამგორი

19727

რეგისტრირებული კავშირი ქართული ნაგაზის კლუბი თერგა

19728 433102224

საქართველოს ეკონომიკური და საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი

19729 434169936

საქართველოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული განვითარების ფონდი

19730 249266477

საქ. დევნილი და ადგილობრივი უკრაინელების ჰუმანიტარული საქველმოქმედო კავშირი
,,ვიდროჯენია"

19731 445522658

პლატფორმა-სოციალური სამართლიანობისთვის

19732 415099388

საქართველოს ქალაქ ფოთის კაპარჭინის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19733 404593613

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ასოციაცია

19734 202214558

ჯანმრთელობა და განათლება ბავშვებს

19735 431436083

საქართველოს მეცნიერებატევადი ტექნოლოგიების ცენტრი

19736 404590180

2 სი ფონდი

19737 203843591

საქართველოს ინვალიდთა რეაბილიტაციის და დასაქმების კავშირი

19738 216445069

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ახალგაზრდა ინიციატორთა სახლი" (აის-ი)

19739 445583538

ქალაქ ბათუმის სახალხო აკადემია

19740 448403184

რელიგიათა კვლევის საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი

19741 402192364

მამების დრო

19742 402048832

ებრაელ ქალთა ჰუმანიტარული ასოციაცია

19743 245436906

ცეცხლაძეთა საგვარეულო რეგისტრირებული კავშირი ძალა ერთობისა

19744 436254660

კოლხეთის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობისა და ეკოლოგიის შენარჩუნების ცენტრი

19745 205282585

ფონდი მაცხოვრის ეკლესია

19746 200078897

ფონდი "მომავალი"

19747 204483111

საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაცია

19748 400302329

რაგბის კლუბი მუხრანის მუხა

19749 436255142

საქართველოს სერტიფიცირებული გიდების ასოციაცია

19750 426113430

ჰოკეის და კერლინგის კლუბი ბაკურიანი

19751 202357261

რეგისტრირებული კავშირი იალომი

19752 418473663

მცენარეთა დაცვის ეროვნული ასოციაცია

19753 241569566

არასამთ.ორგანიზაცია საქველმოქმედო ასოციაცია"ენისელის სათნოების სახლი"

19754 401981959

საქართველოს სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია

19755 204437591

დიდგორი. საქველმოქმედო კავშირი

19756 404618865

მულტიკულტურული ჯგუფი

19757 426537991

დიფაი ახალგაზრდული ორგანიზაცია

19758 211402132

კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი "არტ-ექსპრესი"

19759 428518491

ახალი თაობა - ახალი იდეა

19760 205041952

არველაძე ფაუნდეიშენ

19761 441485885

საქართველოს პარაგლაიდინგის ეროვნული ფედერაცია

19762 432387222

საინფორმაციო ხიდები

19763 445469038

აფალინა

19764 445487820

ქ.ბათუმის კარატეს ფედერაცია

19765 415086695

სამეგრელოს ხელბურთის ფედერაცია

19766 402145228

კანადა-საქართველოს სავაჭრო და ბიზნეს ასოციაცია

19767 406079755

სკოლა და ვეტერანის ასოციაცია

19768 205048982

თბილისის ახალგააზრდა მთასვლელთა და მეკლდეურთა კლუბა

19769 202347987

სამართლიან-ქრისტიანთა კავშირი

19770 226518097

გარდაბნის რ-ის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბის ასოციაცია ,,მონკავშირი"

19771 404852030

საქდოკ ფილმი

19772 404450839

საქართველოს ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის სტუდენტური ორგანიზაცია - სეეისო

19773

სათემო კავშირი საირაო

19774 216317064

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება - ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა

19775 426530266

ქვემო-ქართლის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

19776 423351571

საქართველოს კიდორიუ კარატეს ფედერაცია

19777 400105729

სამართლებრივი დახმარების ცენტრი 'Fides et Spes'

19778 404896010

World Humanity Programme

19779 404915062

საქართველოს მზარეულთა ასოციაცია

19780 212899247

საქართველოს ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

19781 202447780

უფლებებისათვის

19782 245540749

ქართულ-უკრაინული კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება "ედნისტ"

19783 446966800

საქართველოს ქობულეთის რაიონის, სოფელ ხუცუბანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

19784 202062882

განათლების პრობლემების შემსწავლელი ცენტრი

19785 245444158

ინვალიდთა მზურნველი ლიგა

19786 249264246

აფხაზეთის ა/რ კრივის ფედერაცია

19787 204494804

სალომე ზურაბიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა

19788 416310584

საქართველოს მიწის მესაკუთრეთა საზოგადოება

19789 436041418

ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება

19790 405253032

თეატრალური კოსტიუმებისა და აქსესუარების პროფესიული სკოლა

19791 212919546

საზოგადოება ჯემალ ქარჩხაძე

19792 404385982

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ფონდი

19793 405080415

საქართველოს დირექტორთა ინსტიტუტი

19794 405084572

ჯანსაღი მოძრაობა ნათელი მომავლისთვის

19795 405123771

საოჯახო კრიზისული ინტერვენციის სამსახური

19796 446954476

ქობულეთის პარკი

19797 205242110

კრეო ჯგუფი

19798

სათემო კავშირი მეტეხარა

19799 405220265

თანამედროვე სიტყვა დიზაინის, ხელოვნების, კულტურისა და მეცნერების სფეროში

19800 405176571

სურამის ტრენინგ ცენტრი

19801

არქეოპოლისი

19802 217892500

საქართველოს პროფესიონალური კრივის ფედერაცია

19803 435891073

ასოციაცია ერთობა

19804 205085842

საქართველოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ლაშარელა"

19805 404605744

მეცხვარის ცხოვრება

19806 405225162

მწვანე საქართველო

19807 405109804

ანიმალაბი

19808 406323189

ახალგაზრდული ცენტრი ალიანსი

19809 405182458

ჰელსი ჯენ

19810 405531633

კულტურული კავშირი

19811 405048559

ასოციაცია ბუნებასთან ეთიკური წონასწორობისათვის ნება

19812 203858860

საქართველოს კაბელური ტელექსელების კავშირი

19813 415107208

იუზფულ აქადემი

19814 404582643

საქართველოს კინოინსტიტუტი

19815 404392180

ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი

19816 400098933

დეტექტივთა ეროვნული ასოციაცია

19817 234218520

საქველმოქმედო კავშირი "იმედი 2005"

19818 406088745

სოციალურ კულტურული განვითარების ცენტრი Social and Cultural Development Center

19819 402114029

დემოკრატიული კულტურის განვითარებისათვის

19820 404936361

ფარადაშვილთა საგვარეულო კავშირი

19821 445446036

აჭარის ვეტერან სპორტსმენთა კავშირი

19822 442569356

წმიდა მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ცაგერის სასულიერო სემინარია

19823 205032347

გარემოს საგანმანათლებო ცენტრი

19824 404415959

სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრი

19825 245586487

ქ. ბათუმის №13 საბავშვო ბაღი"

19826 239402981

ასოციაცია მასმედია

19827 220414709

კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა საზოგადოებრივი კავშირი პრესტო

19828 424065157

ადიგენის სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ცენტრი

19829 245436032

შავი ზღვისპირა ქვეყნების საჭადრაკო ასოციაცია

19830 402207429

ეკოვატი

19831 400001207

საერთაშორისო დემოკრატიული განვითარების ცენტრი

19832 406108019

კამპუს ლაიონს კლუბი თბილისი

19833 423352357

ღია საზღვრები

19834 402205902

საქართველოს ბეემვეს კლუბი

19835 221291787

თემთა ურთიერთობის, განვითარების და დახმარების ცენტრი "თეთნულდი"

19836 400319650

ელეტქრონული ვეიფების იმპორტიორთა ასოციაცია

19837 405234633

ნატო გელაშვილის სახელობის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

19838 245442891

ახალგაზრდული გაერთიანება კარილიონი

19839 212835654

ტურიზმი მშვიდობისა და განვითარებისათვის

19840 445490291

საქართველოს ქალაქ ბათუმის აეროპორტის დასახლების დემოკრატიული განვითარების ფონდი

19841 401982128

საქართველოს ხელოვნების საბჭო

19842 229319403

საქართველოს საერთაშორისო თანამშრომლობის და მდგრადი განვითარების ცენტრი

19843 416350255

ქალაქ რუსთავის ძალისმიერი სპორტის სახეობების ალიანსი

19844 202218144

ყოფილ პარლამენტართა კავშირი

19845 445418021

საქფერმასი

19846 206332823

თბილისი - ბრისტოლის ასოციაცია

19847 405208868

საქართველოს სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაცია

19848 441560570

მოხუცებულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატი ოჯახური გარემო

19849 405165011

მებაღეობის ამხანაგობა ძელახო

19850 445591805

ბათუმის ქალთა ფეხბურთის კლუბი ბათუმი

19851 406201907

რაგბის კლუბი ქორები 15

19852 406161772

კერძო ბაგა-ბაღების ასოციაცია

19853 204506631

,,რენა აბჟანდაძის სახელობის" ფონდი

19854 204548739

ნოოსფერო

19855 437070287

გურიის ჭიდაობის ფედერაცია

19856 422717233

ახალი ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის New Technologies for Rular
Development (NTRD)

19857 236689767

ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება

19858 204444173

რინა

19859 405443186

სივრცენი

19860 226565927

არასამთავრობო ორგანიზაცია `ნაგები"

19861 204563551

ერეკლე მეორეს საზოგადოება

19862 436254937

თბილისის ფოტო ფესტივალი-მასტერკლასი

19863 400022275

ახალციხე დისტრიბუცია

19864 412742279

დაეხმარე საქართველოს

19865 405383035

ზერო ვეისთ ჯორჯია

19866 204562847

კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია

19867 204967731

არასამთავრობო კავშირი "არმარი"

19868 400107665

თანასწორობა სამართლიანობისთვის

19869 405182822

საქართველოს მედია ფონდი

19870 202210981

ჯანსაღი სამუშაო გარემო

19871 206126495

საქ. ნაციონალური ეკოლოგიური ცენტრი

19872

ზუგდიდის მშენებელთა ასოციაცია ზუგდიდმშენი

19873 204955272

"ახალი მოძრაობა"

19874 405013202

შდავლერ

19875 438726229

წმინდა სპირიდონ ტრიმიფუნტელის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

19876 406039264

აფციაურთა საგვარეულო კავშირი

19877 406218659

სპეციალური ოპერაციების ძალების გარდაცვლილ, ქმედუუნარო და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ
მოსამსახურეთა ოჯახის წევრების დახმარების ფონდი

19878 406245978

საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი

19879 205276887

GNNT ჯგუფი

19880 406260255

კულტურის ინსტიტუტი

19881 447860440

ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

19882 405255922

საერთაშორისო ფონდი 'დიალოგი'

19883 204560091

საქველმოქმედო ფონდი "მზეთვალა"

19884 237079665

საზოგადოებრივი კავშირი მუნიციპალური რეფორმა

19885 223102586

ელკავშირის,,პროფესიული კავშირი"

19886 206123167

საფეხბურთო კლუბი იბერია 2000

19887 202172763

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ენრიკო"

19888 420425588

სოციალურად დაუცველ ქალთა და ბავშვთა

19889 402052808

ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი

19890 405167260

პირდაპირი გაყიდვების ასოციაცია

19891 202174208

საქართველოს პროფესიონალთა და მოყვარულთა სპორტულ-სამოსამსახურეო კინოლოგიური კავშირი

19892 400180530

წმინდა თევდორე მღვდლის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისა და განვითარების ფონდი

19893 402047600

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაერთიანება "მესამე ძალა"

19894 445549568

თემურ ზაქარაძის სახელობის აჭარის ვეტერანთა კლუბი ფრენბურთში და სპორტის სხვადასხვა
სახეობებში

19895 204974689

"ექიმი ქალები ადამიანის უფლებებისათვის-საქართველო"

19896 227747310

კავშირი" ბელკანტო"

19897 204426503

საქართველოს ვეტერან ოლიმპიელთა ფონდი

19898 202055541

თბილისის N40 საბავშვო ბაგა-ბაღი

19899 424612299

საკობიანო XXI

19900 405480821

საფეხბურთო კლუბი კრწანისი

19901 437068058

საქველმოქმედო ფონდი სიკეთე გადამდებია

19902 404637023

მემკვიდრეობა განვითარებისათვის

19903 402142007

საქართველოს ტურისტული გილდია

19904

ვექტორი 2001

19905 404502472

სლოვაკეთის მეგობართა კლუბი

19906 204995540

"საქართველოს ახალგაზრდა სახელმწიფო მოხელეთა ასოციაცია"

19907 445603017

ახალგაზრდა დიპლომატთა გაერთიანება "მე დიპლომატი"

19908 405520342

დროშები ჩქარა

19909 205045486

საზოგადოებრივი მომსახურეობისა და სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია

19910 212813838

იმერეთი ქსენონი

19911 405375053

საზოგადოებრივი ურთიერთობების ასოციაცია

19912 204425470

სოციალური სამართლიანობის ინსტიტუტი

19913 405004971

ნაციონალური კოალიცია კაცებისთვის-საქართველო

19914 404489031

საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოების ფონდი

19915 202180861

ჩეჩენ ლტოლვილთა ჰუმანიტარული დახმარების საქველმოქმედო კავშირი

19916 404469703

საქართველოს ორთოპედიული სტომატოლოგიის და იმპლანტოლოგიის ალიანსი

19917 405182724

აიფონ პლიუსის საქველმოქმედო ფონდი

19918 404391724

ახალგაზრდა დემოკრატები

19919 406056805

აშშ-ის მკვიდრი მოსახლეობის-ინდიელების კულტურისა და ისტორიის ცენტრი საქართველოში

19920

ყვავილების, დეკორატიული მემცენარეობის, მებაღეობა-მებოსტნეობის, ასოციაცია "ოაზისი“

19921 448051410

საქართველოს ხულოს რაიონის, ხიხაძირის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

19922 434065030

საფრენბურთო კლუბი "ლენტეხი"

19923 445501207

საქართველოს ახალგაზრდული განვითარების კლუბი

19924 417895923

ერთი ლარი ყველასთვის

19925 433102509

ბეღურა

19926 400126500

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ფერეიდანელ ქართველთა სახლი

19927 204966616

"ჯილა" ყოფ "პარციონი"

19928

ოზურგეთის მხატვართა, არქიტექტორთა, დიზაინერთა ასოციაცია

19929 406141170

აქტიურ სტუდენტთა ასოციაცია

19930 431945229

მართლმადიდებლური ფონდი გოგნის კარუგდებელი

19931 406239262

ვარკეთილი-ჩვენი საცხოვრისი

19932 204920247

ქართული ფუნდამეტი ჯორჯიენ ფაუნდეიშენი

19933 205285742

სტრატეგიული კომუნიკაციის ცენტრი

19934 416361813

რუსთავის კიკბოქსინგის კლუბი ამირანი

19935 405104346

შავიძეთა საგვარეულო კავშირი

19936 406124876

ახალგაზრდული მოძრაობა თანაბარი შესაძლებლობებისათვის

19937 205006599

"საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიით დაავადებულთა დახმარების ფონდი"

19938 440392157

ბოდბისხევის ფერისცვალების ეკლესიის მშენებლობა–რესტავრაციის ფონდი

19939 217881264

ვაჭრობის მუშაკთა მცირე და საშუალო მეწარმეთა ქართლის კავშირი

19940 424615367

და არს ალვანი

19941 204972093

საქართველოს იუზერთა და ექს-იუზერთა კავშირი

19942 429653939

ვანი XXI საუკუნე

19943 224621158

სოფ. მეურნ. პროდუქც. ხარისხის ინსპექცია

19944 200262713

საქართველოს პრაქტიკოს მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია

19945 224073008

კავშირი "წირა"

19946 412681593

საქართველოს ორჭიდის ფედერაცია

19947 202265226

სპორტული კლუბი შევარდენი-2005

19948 406291347

გეორგია

19949 405007674

სოციალისტ-ფედერალისტთა კავშირი

19950 405059065

პროფესიონალ იურისტთა კავშირი

19951 229657332

საერთაშორისო საქმიანობის ფონდი ,,სულორი"

19952 209472532

თბილისის №190 საბავშვო ბაგა-ბაღი

19953 202217500

საქართველოს ბერძენ ახალგაზრდათა კავშირი

19954 406238389

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული ფედერაცია

19955 412715673

ჯომარდობის ფედერაცია

19956 430797916

კავკასიის მსოფლიო რეკორდების ფედერაცია

19957 404401072

თომაძეთა საგვარეულო კავშირი

19958 425059697

ქალბატონები ბაღდათელებისთვის

19959 206115764

უშიშროებისა და დაცვის კავშირი

19960 427734954

სოფელ ჩუმლაყის განვითარების ფონდი

19961 401947710

დევნილთა მხარდაჭერისთვის

19962 434179195

არასამთავრობო ორგანიზაცია აი ულდუზ

19963 404973677

თბილისის ჰოკეის საქალაქო ფედერაცია

19964 404424672

ეთნო-ფილმი

19965 402176872

საქართველოს ცხენოსანთა საზოგადოება

19966 400234251

ხრიდოლის ეროვნული აკადემია

19967 426531559

რელიქვია

19968 222728948

"ვარხანი"

19969 206069877

საქართველოს ინვალიდთა ქვრივ-ობოლთა მრავალშვილიანთა დახმ.ფონდი "ერთგულება"

19970 443122951

წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

19971 404912270

აისბერგი TB

19972 205282120

სპორტის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

19973 236689883

რადიო - ტვ ნორ

19974 204546214

"ფონდი EMCoS"

19975 405093269

დამოუკიდებელი განვითარების ასოციაცია

19976 400177919

ბენც კლუბი საქართველო

19977 405129953

ბაჩო ახალაიას სამხედრო პოლიტიკური სკოლა

19978 205294199

აფხაზეთის ახალგაზრდობის კულტურის ცენტრი - სოხუმი

19979 447862947

მაღალმთიანი აჭარის ახალგაზრდული კავშირი

19980 202056522

თბილისის №90 საბავშვო ბაგა-ბაღი

19981 212805963

საქართვეოს კერძო მომსახურეთა და პენსიონერთა პროფესიული კავშირი

19982 405370557

ვასწავლოთ საქართველოს

19983 204451547

მომავალი ნარკოტიკის გარეშე

19984 205245652

საქართველოს განათლებისა და პროფესიული სწავლების ფონდი

19985 406110523

არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი

19986 245623954

ჰუმანიტარული ცენტრი "სიკეთის კალთა"

19987 445571952

მახარაძეები

19988 404875890

გამარჯვებულ ქალთა კლუბი

19989 239868746

რეგისტრირებული კავშირი სათემო ორგანიზაცია ფოცხო 2002

19990 204900928

მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშემწყობი საზოგადოება

19991 400042896

საქველმოქმედო ფონდი-ჯანმრთელი მომავალი

19992 249264790

აფხაზ ინვალიდ მეომართა კავშირი ,,ჩადარა"

19993 444550200

საქართველოს ხობის რ-ნის სოფ. ახალი ხიბულის და ძველი ხიბულის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

19994 400007103

გენდერული ბალანსი, დემოკრატია, ჰუმანიზმი

19995 423354729

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ ბურნაშეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

19996 436043265

4x4 ავტომობილების მოყვარულთა კლუბი ხარები

19997 401966146

SPEAKUP

19998 406309383

კორესპონდენტები რეგიონებში დემოკრატიის გაძლერებისთვის

19999 406217124

ანტიდისკრიმინაციული საზოგადოება

20000 406086293

საქართველოს მასაჟისტთა ასოციაცია

20001 205284805

საქართველოს კერლინგის ეროვნული ფედერაცია

20002 436254269

საქართველოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის დევნილთა ჩასახლება წეროვანი დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

20003 406337968

საქართველოს ვიდეო თამაშების ფედერაცია

20004 204473168

არარეგისტრირებული კავშირი "პოსტსოციალისტური კონსტიტუციონალიზმის ინსტიტუტი"

20005 246988489

სათემო კავშირი გვარა

20006 205117862

"საქართველოს დიაბეტით დაავადებული ქალები"

20007 204400022

ინჟინრული აზრი

20008 206035468

"ექიმთა პროფესიული კავშირი"

20009 255406028

ავნევი 2008

20010 402166400

გაერთიანება საქართველოს მხარდასაჭერად

20011 222937419

ჭრებალოს იმედი

20012 215136779

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა

20013 406080967

კავკასიის ხალხთა ინტეგრაციის ფონდი

20014 404864893

საქართველოს კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპიის საზოგადოება

20015 400216976

აუდიტმედია

20016 204559398

საქართველოს ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი

20017 402046095

სპორტული კლუბი სტაიკოვ რეისინგ ჯორჯია

20018 416314599

ბმვ ქლაბ რუსთავი

20019 404897019

საქველმოქმედო კავშირი კეთილი ფონდი

20020 204892152

საქართველოს სროლის სახეობათა ეროვნული ფედერაცია

20021 223102933

ასოციაცია "თმოგვი"

20022 233143434

სათეგო კავშირი

20023 405227231

ქართული მუსიკის ცენტრი

20024 239897714

თანადგომა

20025 224072483

მც. ბიზ. დასაქ. მუშაკთა პროფ. კავშირის ახალციხის საბჭო

20026 202173600

ფერისცვალების ეკლესიის მშენებლობის საზოგადოება

20027 204495867

სოციალური და შრომითი უფლებების დაცვის ცენტრი

20028 405459891

მოამაგე

20029 437063650

თვითმმართველობა - დემოკრატიული პერსპექტივა

20030 431180777

ქვევრის მზე

20031 405373803

ამერიკული კულტურის ცენტრი

20032 238137734

საგარეჯოს რ-ს და საქ. ტერიტ.მთლიანობ.მებრძოლთა კავშირი

20033 206124521

საქართველოს ახალგაზრდული ცენტრი თანამშრომლობისა და ტოლერანტობისათვის

20034 239884283

ნესოსი

20035 404434448

ალტერნატიული ენერგეტიკის და მცირე ბიზნესის ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრი

20036 402008046

თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია

20037 405340279

საქართველოს ინფექციურ და ტროპიკულ დაავადებათა ასოციაცია

20038 439394157

ზემო იმერეთის მწერალთა აკადემია

20039 445433674

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ბათუმის სასულიერო სემინარია

20040 406188110

საქართველო ძველი თბილისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20041 218048306

ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია ლინგვა

20042 405434276

ახალი ჭადრაკის საქველმოქმედო ფონდი

20043 401976983

საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

20044 404509199

ყოვლადწმიდა სამების საკათედრო ტაძრის სამგალობლო სკოლა

20045 404416244

ჩვენ ერთნი ვართ

20046 220348274

რეგისტრირიებული კავშირი ერთობა

20047 205078912

ქალ-დამსაქმებელთა ასოციაცია

20048 404906508

კავკასიონის სინერგია - The Caucasian Synergy

20049 440388171

თაობათა კერა

20050 204927455

ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია

20051 405425516

ეგერია სოლუშენს

20052 206109557

კავშირი"ადამიანის უფლებათა და ჟურნალისტთა მიმართ სამართლიანობის დაცვის საერთაშ.ორგანი

20053 231247335

სათემო კავშირი - "ბალავარი"

20054 200008197

თბილისის №59 საბავშვო ბაგა-ბაღი

20055 400111473

ფონდი საზოგადოებრივი თანადგომა

20056 200088733

საქართველოს კულტურულ-დემოკრატიული განვითარების კავშირი

20057 405007692

განათლების რეფორმის მხარდამჭერთა ასოციაცია

20058 402176710

საქველმოქმედო ფონდი ანი-ცეტი

20059 212803867

მირიონიმი

20060 202230264

საქართველოს საგვარეულოთა კავშირი - გვარი და გვარიშვილობა

20061 204960079

ადამიანის უფლებათა დაცვის იურისტთა საერთშორისო ასოციაცია

20062 209462151

კავშირი გადარჩენისათვის

20063 416330036

სამოთხე უჯარმაში

20064 405246336

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ფონდი

20065 442732599

საქართველოს სამეგრელოს წალენჯიხის რაიონის სოფელ ობუჯის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

20066 404900997

Voice from Georgia

20067 204471954

საქართველოს თეატრის, კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეთა რეგისტრირებული კავშირი კულტურა

20068 204443842

ქალთა მოძრაობა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის

20069 400212364

საქართველოს ბოდიბილდინგის, ფიტნესის და ფიტნესმოდელის ეროვნული ფედერაცია

20070 218027668

ასოციაცია ინვალიდ ბავშვთა სახლი

20071 205245162

საკონსულტაციო-ანალიტიკური ტრეინინგ ცენტრი

20072 226557703

კავშირი "სამართლიანობა"

20073 435433363

ფანცულაიების საგვარეულო კავშირი

20074 223366694

სამცხე-ჯავახეთის ბერძენთა გაერთიანებული კავშირი პატრიდა

20075 405197102

გრინკო

20076 237095335

ინდუსტრიულ პედაგოგიურ კოლეჯის პროფკომიტეტი

20077 405227320

დავით აღმაშენებლის სახელობის აკადემია

20078 404964909

საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი

20079 220352936

რ.ე.ს.ე.

20080 404379490

კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

20081 239868942

სპორტული კლუბი ძველი სენაკი

20082 405458794

გრინ ფორ გეორგია

20083 204443682

სკოლა-ერთა ურთიერთობის ცენტრი

20084 402184355

პროფესიული უნარების სააგენტო

20085 405495851

ა(ა)იპ ახალგაზრდები მომავლისთვის

20086 204436921

მშობელთა ხიდი

20087 406301817

წმინდა ბარბარეს უბნის საზოგადოება

20088 204450487

საქართველოში უცხოური საერთაშორისო და ერთობლივი ორგანიზაციების მუშაკთა თავისუფალი
პროფესიული კავშირი

20089 205267833

საქართველოს დემოკრატიის ინსტიტუტი

20090 443855295

ქართლი-სამოქალაქო ინიციატივა

20091 245624436

ინვალიდთა და სოციალურად დაუცველთა ასოციაცია "მზეკაბანი"

20092 236076045

საქ. არასამთავრობო სექტორის და მთავრობის ურთ. გან. ეროვნული ცენტრი

20093 206290137

პროფესიონალ ბუღალტერთა კავშირი

20094 405032860

თანადგომა უკეთესი მომავლისათვის

20095 444550479

ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრი

20096 404904127

Georgian Flying Disc Federation

20097 206152214

საქველმოქმედო ასოციაცია სვანეთი

20098 432549888

არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედის გემი

20099 416352397

სტუდენტური ომბუდსმენი-2020

20100 435891046

სვანური კოშკების ისტორიულ მფლობელთა მემკვიდრეების ასოცაცია

20101 211358680

საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

20102 416363241

ქართულ-საუდის ბიზნეს საბჭო

20103 402165474

სამართლებრივი კვლევის, სწავლებისა და დახმარების ცენტრი

20104 245600504

აჭარის სომეხთა კავშირი

20105 204440523

საქართველოს კიბერ თამაშების ფედერაცია

20106 242262895

დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა კავშირი დედაქალაქი და რეგიონი

20107 209472499

თბილისის N123 საბავშვო ბაგა-ბაღი

20108 419993779

ძიუდოს სპორტული კლუბი ოქროს ვერძი

20109 405363814

სპორტული კლუბი გორგასალი

20110 404911262

საქველმოქმედო ფონდი მაკა ნაყოფია

20111 412703855

მეგობრული ურთიერთობებისა და სოლიდარობის ინსტიტუტი

20112 406322607

ევროპის განათლებისა და კულტურის ცენტრი

20113 448387807

საქართველოს საზღვაო კაპიტანთა ასოციაცია

20114 405140002

ქ. თბილისის №152 საბავშვო ბაგა-ბაღი

20115 424067921

ფონდი ნანა დემეტრაშვილი

20116 445424531

კანონიერებისა და სამართლიანობის დაცვის ინსტიტუტი

20117 240909834

კავშირი ასოციაცია ექიმები თემის კეთილდღობისთვის

20118 405536380

რაჭისუბნის ღვთისმშობლის შობის ეკლესიის ფონდი

20119 202179472

საქ. ფარმაცევტული პროდუქციის მრეწველთა კავშირი

20120 200257499

კოლხეთის გენეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

20121 445471196

ბათუმის პროფესიული გადამზადების ცენტრი ინტელექტი

20122 433652228

საქველმოქმედო ფონდი აკეთი

20123 200120626

კავშირი"საქართველოს ახალგაზრდა კონფლიქტოლოგთა ასოციაცია"

20124 204555631

საქველმოქმედო ფონდი დედაშვილობა

20125 400195631

ძიუდოს სპორტული კლუბი ლაზარე 2017

20126 206337418

საქართველოს ტურიზმის განვითარება

20127 406283800

ქ. თბილისის N30 საბავშვო ბაგა-ბაღი

20128 404897126

ტაძრელი

20129 406188156

საქართველოს ქალაქ თბილისის ქვემო ფონიჭალის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20130 405049102

ჰარმონიული თანაარსებობა

20131 405366438

ლელა ანჯაფარიძის საქველმოქმედო ფონდი

20132 406086676

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი

20133 440393897

ჭაჭის მოყვარულთა კლუბი

20134 400078072

საქართველო-დემოკრატია და სამოქალაქო საზოგადოება

20135 204438091

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტთა და ასპირანტთა საბჭო

20136 412703187

ადვოკატები

20137 436047877

საქართველოს მართლმორწმუნე ქრისტიანეთა რეფორმატორული ეკლესია

20138 404427429

წმინდა გევორგის სახელობის ეკლესიის რეკონსტრუქციის ფონდი

20139 404995289

ასოციაცია - საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა

20140 419983272

სამოქალაქო განვითარების სახლი

20141 220370122

მიზანი

20142 400014872

კლასიკოსი მწერლის ალექსანდრე ყაზბეგის საერთაშორისო საზოგადოება

20143 428523608

ფონდი შირაქი

20144 245436577

ხელოვანთა ლიგა XXI

20145 416363562

შემდეგი ნაბიჯი - თავისუფლება

20146 245586646

კავკასიონი

20147 245586450

ქ. ბათუმის №10 საბავშვო ბაღი

20148 419982166

მედიისა და საზოგადოების სახლი

20149 241999986

საზოგადოებრივი კავშირი სამება

20150 400022729

საქველმოქმედო ფონდი დილა-2011

20151 442732116

ფსიქოლოგიური დახმარებისა და თანადგომის ასოციაცია გზა-ნათელი

20152 204923084

საქართველოს სპეციალური ოლიმპიური კომიტეტი

20153 445408112

ბათუმის ლუდის ფესტივალი

20154 249267289

აფხ. აღორძინების საერთაშორისო ფონდი "დიოსკურია"

20155 224631325

"უნარჩენო წარმოება ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოსათვის"

20156 401967760

Geolife ჯეოლაიფი

20157 237110309

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წყალმაშველთა ჯგუფი

20158 424067388

სამცხე-ჯავახეთის ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოში ადამიანთა უფლებების დაცვა და რეგიონში
სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება

20159 204950829

"ინტერნეტის განვითარების ჯგუფი-საქართველო"

20160 405056889

საქართველო-ინდოეთის სავაჭრო პალატა

20161 206277296

არქიტექტურული აზრის განვითარება - ერდო

20162 404901255

მდივნიშვილთა საგვარეულო კავშირი

20163 400117477

ახალგაზრდა სოციოლოგთა კავშირი

20164 224072081

არასამეწარმეო იურიდიული პირი "გეა"

20165 445511928

აჭარის კიბერსპორტის ფედერაცია

20166 204972869

ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის კავშირი

20167 212920945

ქ.ქუთაისის წმიდა ახალმოწამეთა სახელობის სასულიერო გიმნაზია

20168 402037979

ადეკვატი

20169 200045405

საქ.საჯარო მოსამსახ. და საზ.გაერთ.ნაძ.რ-ის მუშაკთა პროფკავშირი

20170 204419218

საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია

20171 240905623

სათემო ორგანიზაცია ,,ურბნისი 2002"

20172 405145178

ფეხბურთის განვითარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი აფხაზეთი

20173 405238229

მწვანე ეკონომიკის ცენტრი

20174 204432523

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერ-იურისტთა კავშირი

20175 412678552

ჟურნალი სტუდენტობა

20176 205042194

გეოპლანტ ჯგუფი

20177 417879406

პატარა თამარ გიგაურის დახმარების ფონდი

20178 406301951

სკოლის ექიმთა ასოციაცია

20179 223353822

კავშირი ,,აფნიის თემი"

20180 203860580

თბილისის 51-ე საშ.სკოლისიგანვ.ფონდი

20181 204563409

სინერჯის გრიგოლ ხანძთელის სახელობის საქველმოქმედო და განვითარების ფონდი

20182 415601138

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ჭილოვანი

20183 448051474

საქართველოს ხულოს რაიონის, ღორჯომის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20184 404534722

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა

20185 205199168

სოლიდარობის ცენტრი

20186 445435226

ლევან ქოქოლაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი N 2

20187 443859111

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქართული საქმე

20188 400184402

სოციალური თანადგომა

20189 204465408

რუსეთისა და საბჭოთა კავშირის უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო
ასოციაცია

20190 204565906

ქ. თბილისის წმინდა ნინოს სახელობის სკოლა-ლიცეუმი

20191 406100696

პროექტ-რ Project-R

20192 406122930

თავისუფალ მოქალაქეთა გაერთიანება

20193 401969367

წაქაძეების საგვარეულო კავშირი წაქაძეები

20194 205230203

თბილისის №171 საბავშვო ბაგა-ბაღი

20195 400024567

სივილ ფორუმი

20196 444547643

სათემო ორგანიზაცია კავშირი კოლხეთი

20197 200072269

ადვოკატთა და დამცველთა ასოიციაცია `ოჯახის ადვოკატი`

20198 405019466

თბილისის ცხენბურთისა და პოლოს ფედერაცია

20199 205140391

"ბომბორა და ალიგატორი"

20200 412716538

ოცხელელი

20201 406027696

ფონდი კოლხა-ლაზონა

20202 212707221

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტი

20203 218066072

ერედვის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება

20204 204577261

ხელოვნების ენა

20205 205055768

"სპორტული ცეკვისა და ცეკვის ხელოვნების ეროვნული ფედერაცია"

20206 204552607

ტაროსი

20207 205017444

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

20208 445455640

სრულიათ საქართველოს აღმავლობათა კავშირი

20209 404951637

ჯანმრთელი ოჯახი საქართველოში

20210 204435129

შ.ქორიძის სახ.სამშობიარო სახლის პროფკომიტეტი

20211 447863937

საჭადრაკო კლუბი დებიუტი

20212 406112433

სტუდენტური ძალა

20213 405151767

საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია

20214 205058863

საქართველოს ქალაქების თვითმმართველობათა კავშირი

20215 404480913

დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20216 203835136

"ანტიკორუფციული და ადამ. უფლ. დაცვ. ორგანიზაცია-რეგისტრირებული კავ."

20217 400196881

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ქომაგები

20218 202192974

წმინდა ილია მართლის საძმო

20219 401955559

არბოლიშვილთა საგვარეულო კავშირი

20220 205292404

ჩანადირთა საგვარეულო კავშირი

20221 443121514

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის, სოფ. არსარვანის, თეჯისის და კოდაკლარის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

20222 404467723

ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

20223 405324643

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და კვლევის ცენტრი

20224 220344544

ა(ა)იპ პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ცენტრი

20225 405113755

საქართველოს მომავლის აკადემია

20226 248388105

გზა სიმართლისაკენ

20227 405430412

მაღალი ტექნოლოგიებისა და ზემგრძნობიარე მოწყობილობების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

20228 233646720

საქველმოქმედო ფონდი სათნოება

20229 226567943

ასოციაცია `ძმობა`

20230 405346549

ლომისი

20231 204442754

აიდიო ასტექო დეკა

20232 204564140

საქართველოს თურქ მესხთა საზოგადოება ვათან

20233 202217181

კავშირი-"ჟურნალისტები-დაცვის ხელისუფლება"

20234 404391948

ლოკოკინა მედია

20235 404977940

სოციალურად დაუცველთა კომიტეტი

20236 204959811

ხელოვნების განვ. ცენტრი "ART-არსის"

20237 419617800

ასოციაცია გელათის ქალთა საბჭო

20238 400279024

მხატვრულ ტანმოვარჯიშეთა კლუბი ჰარმონია

20239 402206652

სპორტული კლუბი თბილისი თიმი 2022

20240 202942619

"ვორლდ ინ ინგლიშ" პროფესიული გადამზადების ცენტრი

20241

იმერეთის მხედრიონის მეომარ ვეტერანთა კავშირი

20242 205016472

მამ ენდ პაპ ინტერნეიშენელ

20243 402205109

ქართული ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაცია

20244 204440202

საქ. ტელერადიომაუწყებლობის განვიარების ფონდი

20245 228542850

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "დედოფლისწყარო საქართველოს მომავლის
ფერხულში"

20246 405523848

აინ რენდის ცენტრი საქართველო

20247 404472815

მომავლის ხიდი

20248 434067591

ცურვისა და წყალჯომარდობის ახალგაზრდული კლუბი

20249 204415828

საქართველოს ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა ასოციაცია¿კავშირი

20250 216429014

კავშირი "ქვემო ქართლის ძიუდოს კლუბი-ალგეთოს ლეკვები"

20251 205170278

ფსიქიკურად დაავადებულთა პირთა მომვლელთა და მხარდამჭერთა ასოციაცია "აფრა-საქართველო"

20252 445443379

საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭო

20253 229280523

აბანოსხევის საბავშვო ბაგა-ბაღი

20254 402018491

საქმიან და პროფესიონალ ქალთა გაერთიანება

20255 400105596

არამომგებიანი კლინიკური და აკადემიური მედიცინის საზოგადოება

20256 405413128

დევნილთა და ვეტერანთა გაერთიანება სოხუმის გარნიზონი

20257 400028402

ამხანაგობა ახალუბანი

20258 205277056

პარტნიორობა განათლებისა და დახმარებისათვის

20259 404535106

ძველი მთიები

20260 404853627

თბილისის ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია

20261 400151250

ახალგაზრდული კონგრესი

20262 234233497

მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება
(კულტურის ცენტრი)

20263 404476090

ქართულ ესპანური ბიზნეს ასოციაცია

20264 400226064

თბილისის ნარდის და სპორტულ ღონისძიებათა ფედერაცია

20265 405149245

კრეატოპია

20266 230095287

სამშვიდობო ინიციატივების ხელშემწყობი არასამთავრობო ორგანიზაცია "თოლია"

20267 436048689

შპს დავით გურამიშვილის სახელობის საგურამოს კულტურულ-საგანმანათლებლო დარბაზი

20268 417874189

ჩილინდრიშვილთა საგვარეულო კავშირი

20269 200067578

საქ.დემოგრაფიული საზ.-კავშირის ნაძალადევის რ-ნის წარმომადგენლობა

20270 233729267

ლანჩხუთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

20271 427737657

ალტერნატიული გზა

20272 245445905

არასამთავრობო, ჰუმანიტარული, ეკოლოგიური, კულტურულ-საგანმანაათლებლო, შემეცნებითი
ტურიზმის განვითარების საზოგადოება ოქროს ვერძი

20273 241582765

ფონდი ხიდეიოსი 2009

20274 404971615

ცივილიზაციების კვლევის ცენტრი

20275 204891545

საქართველოს სამხედრო სამედიცინო აკადემია

20276 417878880

ირინა მაყიშვილის დახმარების ფონდი

20277 231245596

კავშირი ქომაგი

20278 226161364

კავშირი "ახალდაბის ბავშვთა სახლი"

20279 204933518

საქართველოს ავტოსატრანსპორტო კავშირი

20280 202056620

თბილისის სამგზავრო ტრანსპორტის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

20281 404462540

სოფრომაძეთა საგვარეულო კავშირი

20282 406300578

ცნობიერება

20283 405478950

რელეაზ რეჩარჯი

20284 218081983

ტყვიავი 2008

20285 231999736

კავშირი ,,ინვალიდთა და ბავშვთა დახმარების ასოციაცია"

20286 404399030

კოალიციური ბრძოლის კავშირი - კობრა

20287

რეგისტრირებული კავშირი ზუგდიდის ისტორიულ-ეკოლოგიური ასოციაცია მაფალუ

20288 231254987

ორბი

20289 241579617

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი სპორტული კლუბი "ყვარელი"

20290 401990565

თბილისის განათლების და კულტურის ცენტრი

20291 406040957

კელენჯერიძეთა საგვარეულო კავშირი

20292 242262671

სათემო კავშირი გოშირილი

20293 416350852

გავიგუდეთ

20294 205280257

ტრანზიშნს ონლაინ ჯორჯია

20295 421271206

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

20296 435433906

საქველმოქმედო ფონდი - ქართული

20297 434168713

კავკასიის რეგიონალური განვითარების რესურსების საზოგადოებრივი გაერთიანება

20298 404854314

არტ აქტივი

20299 212828662

მებრძოლთა კავშირი

20300 412756227

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სოციალურად დაუცველთა ფონდი - ჰერა

20301 424614885

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს ახმეტის რაიონული კავშირი

20302 405303265

ქარის ცვლილება

20303 405035689

საქართველოს ახალგაზრდები ახალგაზრდებისთვის

20304 241565356

ყვარლის რაიონის ახალგაზრდა იურისტთა კავშირი

20305 422990687

ჩვენ ვქმნით მომავალს

20306 406050026

ბავშვთა განვითარების ცენტრი

20307 445500440

დემოკრატიის და ეფექტური მმართველობის ცენტრი

20308 204441265

ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი რკინის ჯვარი

20309 400282243

ფონდი დაბრუნება

20310 416329627

მასტერფისის აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული ორგანიზაცია

20311 412740823

მენტალური ჯანმრთელობისა და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

20312 400109048

ქირიების საგვარეულო თემი

20313 216317073

ჯანსუღ კახიძის სახელობის №4 სამუსიკო სკოლა

20314 400314030

ახალგაზრდული ჰაბი თავისუფლებისთვის

20315 231289637

რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელ ფერმერთა ასოციაცია "არაგველები 2009"

20316 250724845

აფხაზეთის ახლგაზდური კავშირი-"ძალა ერთობაშია"

20317 400322995

სინათლე მათ ფანჯრებში

20318 202463930

საქართველოს გარემოს დამცველთა ასოციაცია

20319 231188808

თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

20320 405289085

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის თეიმურაზ შაშიაშვილის მხარდაჭერის ფონდი

20321 200271053

კავშირი თანადგომისათვის

20322 439393185

საჩხერის ახალგაზრდული ორგანიზაცია

20323 204526450

არტ გენი

20324 225396336

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი მერძევეობის ასოციაცია "რატევანი 2007"

20325 402210852

ჩარჩო

20326 400053927

არტ-უნივერსი

20327 206346186

ალტერნატიული დასი

20328 405319659

საქართველოს მქარგავთა და შემოქმედ ხელოვანთა ასოციაცია

20329 405171120

მ.ფ.კ. აგორა

20330 447860743

ახალი თაობა მთიანი აჭარისათვის

20331 217891930

შიდა ქართლის დემოკრატიული განვითარების ინსტიტუტი

20332 242573684

სათემო კავშირი ლუხვანო

20333 433642463

ფონდი ჩვენი სოფელი

20334 405016450

ქართული ღია წრე

20335 437066096

გურიის ახალგაზრდული ინიციატივა

20336 205112233

კავშირი ძველი საქართველო

20337 402050392

ადამიანები თბილისიდან

20338 204414838

ქველმოქმედი

20339 404980874

საქართველოს ახალი თაობის ფარმაცევტთა ასოციაცია

20340 206172336

ფონდი ჯეპრა

20341 400140575

საქართველოს საქველმოქმედო ფონდი ახალგაზრდული ფრთა

20342 218039744

ასოციაცია თანადგომა

20343 202231600

საქართველოს ინვალიდთა ინტეგრაციის და რეაბილიტაციის კავშირი

20344 204986382

მთასვლელური და სათხილამურო კლუბი "თეთნულდი"

20345 431166533

ელიზბარაშვილების საგვარეულო კავშირი საელიზბარაშვილო

20346 243126041

"მარტოხელა დედათა და ბავშვთა სოციალური და ფსიქოლოგიური დახმარების ასოციაცია "ბედიანი"

20347 405445745

უახლესი კვლევების ცენტრი ფრონეზისი

20348 405252239

მოტო კლუბი გარდიანსი

20349 405140609

ფოლკლორული ანსამბლი ერთობა

20350 439413886

ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

20351 204432729

თბილისის ტანვარჯიშის სახეობათა ფედერაცია

20352 240418703

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულების-მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

20353 205047689

ღია კონსულტანტები

20354 204469084

ზღვარი

20355 204440890

პენსიონერთა და ვეტერანთა მთაწმინდა-კრწანისის რაიონული პროფკომიტეტი

20356 400115987

განათლებისა და მეცნიერების პროგრესი

20357 204428672

ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის ფონდი ნაკრესი

20358 405269613

ლაცორიის წმინდა კვირიკესა და ივლიტას მშენებლობის ფონდი

20359 204572514

პიროვნების ფსიქოფიზიკური და სოციალური პოტენციალის ჰარმონიული განვითარების ცენტრი ინსაითი

20360

ქობულეთის რაიონის ფეხბურთის ფედერაცია

20361 405539537

ახალგაზრდული ნაციონალური მოძრაობა-ანმ

20362 401976714

კლუბი მერწყული

20363 405338184

საქართველოს ძიუდოს ვეტერანთა ეროვნული ფედერაცია

20364 405379601

საქართველოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ასოციაცია

20365 405387969

რეფორმების გუნდი

20366 224072688

წყრუთის იმედი

20367 412719768

საქართველოს ტყიბულის რაიონის, კურსების თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20368 404966863

თეატრალური ხელოვნების ცენტრი

20369 405088211

ქ. თბილისის ბადმინტონის ფედერაცია

20370 437063133

გურიის ნარდის ფედერაცია

20371 405208458

თეიმურაზ გავარდაშვილის სახელობის ძიუდოს კლუბი ოჟიო

20372 424617427

ხალგაზრდული ცენტრი ილუმინატორი

20373 402211147

მასტერ ლიგის გუნდი სპორტმედია იმედი 2022

20374 431175550

ტვ ფილმ სტუდიო

20375 204442219

ბინის შემძენთა უფლებების დაცვის კავშირი

20376 404405577

ფონდი ინდიგო

20377 437374789

ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერან ფერმერთა ასოციაცია

20378

კავშირი საქართველოს ამომრჩეველთა კავშირი

20379 206335090

აქსონი

20380 209473130

N136-ე საშ. სკოლის განვითარების ფონდი

20381 217893698

სათემო ასოციაცია ტინისხიდი-1

20382 430805024

ბუნების და გარემოსდაცვითი განათლების ცენტრი

20383 204965234

ცხოველთა უფლებების კომიტეტი

20384 406043918

ევროპული ვექტორის საბჭო

20385 436684731

საქართველოს ნინოწმინდის რაიონის, ქალაქ ნინოწმინდის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

20386 224075364

კავშირი საღვინეთი

20387 415101856

ფოთი და პალიასტომი

20388 434159821

მარნეულის უფასო იურიდიული მომსახურების ცენტი

20389 443854189

საქართველოს საპატრიარქოს დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა–პანსიონი

20390 445428029

საქველმოქმედო ფონდი მომავლის ხედვა

20391 439860152

წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია

20392 423098427

ხიზაბავრა

20393 205283511

საქართველოს სამთო საზოგადოება

20394 445525575

საქველმოქმედო ფონდი ევლოგია

20395 204414525

ეკონომიკურ-სამართლებრივი ანალიზისექსპერტიზის და კონსულტაციის ცენტ

20396 202059583

სრულიად საქართველოს ახალგაზრდა მეომარ პატრიოტთა კავშირი

20397 405425801

განათლება თავისუფლებისათვის

20398 415099422

რეპრესირებულ მეომართა კავშირი №2

20399 202201820

მიტოვებულთა თამადგომის კავშირი წმინდა ნიკოლოზა

20400 448051465

საქართველოს ხულოს რაიონის, საციხურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20401 442264407

ინოვაციური განათლების ასოციაცია

20402 412707307

საქველმოქმედო ფონდი მეობა

20403 211383199

ქალების ინიციატვა თანასწორობისათვის

20404 437370685

არტემ ერქომაიშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

20405 204978612

ფრენეს პედაგოგიკის ქართული ასოციაცია

20406 202271923

ფშავის აღორძინება-განვითარება

20407 220351116

რეგისტრირებული კავშირი ნდობა 2002

20408 206106480

მზრუნველობას მოკლებულ ობოლ და ინვალიდ ბავშვთა სარეაბილიტაციო სასწავლო ცენტრი იმედი

20409 404465583

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ასოციაცია

20410 441558440

საქართველოს ყვარელის რაიონის, სოფელ ჭიკაანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20411 418468161

სოციალური სივრცე

20412 440893311

იკოსკო

20413 240907131

კავშირი ასოციაცია ნეემია

20414 401967617

ფონდი ნატახტარი

20415 245621108

მომსახურების და ვაჭრობის დარგების მუშაკთა, მეწარმეთა და მომხმარებელთა უფლბების დაცვის
საერთაშორისო ასოციაცია სტანდარტი-XXI

20416 206103376

ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

20417 445389482

ფერმერთა ასოციაცია სუბტროპიკი

20418 431945620

ამირან თათარაშვილის დახმარების ფონდი

20419 400076181

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია

20420 220353533

სათემო კავშირი არქიმედი

20421 404610578

ერთგული სამშობლო

20422 234242833

ააიპ "ქვემო ქართლის ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა კავშირი"

20423 416331348

საქართველო, ქვემო ქართლის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20424 239869601

რეგისტრირებული სათემო კავშირი დიდი ჭალა

20425 405503708

იცანი

20426

ქალთა და ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის აჭარის რეგიონალური კომიტეტი

20427 445425424

საქართველოს საზღვაო განათლების და წვრთნების ასოციაცია

20428 202207263

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური აკადემია

20429 405383419

საქართველოს კარდიომეტაბოლური და ცერებროვასკულური რისკის ფაქტორების შემსწავლელი
ინტერდისციპლინური სამეცნიერო-კვლევითი ასოციაცია

20430 442262524

საქართველოს, სამეგრელოს, ჩხოროწყუს რაიონის სოფელი ნაკიანის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

20431 400072782

თამელი

20432 424618122

კახეთის რეგიონული ბრენდი შეიგრძენი კახეთი

20433 438120597

თავისუფალი სივრცე ზრუნვისა და მხარდაჭერისთვის

20434 428519052

სპორტული კლუბი ზაქები

20435 205279045

საქართველოს საერთაშორისო მედიაცენტრი

20436 242262984

სათემო კავშირი ამაღლება

20437 424611101

როდი სკოტის სახელობის ფონდი საქართველო

20438 445441521

ახალგაზრდული ორგანიზაცია მწვანე ჯგუფი

20439 204978088

"საქართველოს ბანკირთა ასოციაცია"

20440

აია 2005

20441 242262724

საქართველოს ავღანეთის ჩხოროწყუს ვეტერანთა კავშირი

20442 405212639

უნივერსიტეტი - 100

20443 406162646

ქ.თბილისის შაშის ფედერაცია

20444 400240510

საქართველოს გენეალოგიის და ჰერალდიკის საზოგადოება

20445 237112860

მორაგბეთა კავშირი არწივები

20446 404390093

მომავლის მიწა

20447 404455978

საქველმოქმედო ორგანიზაცია პირველი ფონდი

20448 404967568

თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრი

20449 404533689

არა ხმაურს

20450 404412122

საქართველოს სტუდენტთა უფლებების ლიგა

20451 419619988

ოსკარ შინდლერის სახლი-სოციალური სკოლა-საწარმო ტყიბულში

20452 200224998

ჯანგირ აღას სახელობის ქურთი-იეზიდების დახმარების საერთაშორისო ფონდი

20453 218031458

შიდა ქართლის ფეხბურთის განვითარების ასოციაცია დილა

20454 404524500

ეფექტური ქალაქგანვითარების ოფისი

20455 406123403

რეპორტიორთა თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტი

20456 442263658

ალირან

20457 412763530

საქველმოქმედო ფონდი განთიადი

20458 425052523

ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

20459 204960845

ქ.თბ. ვაკე-საბ. რ-ნის ვაჭრ. და სამომხ. კოოპერაც.მუშაკთ.დამოუკიდ.პროფკ.ორგანიზ.

20460 442260571

მუხურის მეფუტკრეთა გაერთიანება მუხური

20461 200277725

ახალგაზრდული სივრცე

20462

შიდა ქართლის ბერძენთა ასოციაცია ოლიმპია

20463 202901627

ზ. ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალ. თეატრ. აღდგ. ფონ.

20464 405290000

საგარეო პოლიტიკის საბჭო

20465 400053856

მარგველანების საგვარეულო კავშირი

20466 412694810

რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიო

20467 445429359

გარემოს დაცვა, საზოგადოება და სამართალი

20468 405446806

საქართველოს ფელინოლოგიური ფედერაცია

20469 402038638

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი გალა

20470 405263833

კავკასიონი

20471 216451596

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდული პირი "ინვალიდ პენსიონერთა დახმარების ფონდი
"ჰუმანისტი"

20472 205137056

საქართველოს ხელოვნების, მასმედიის, კულტურულ-საგანმანათებლო დაწესებულებების, სპორტის და
ტურიზმის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

20473 405248959

ზი აი დი ეფ თბილისი - კიევი

20474 439392337

საფრენბურთო კლუბი საჩხერე

20475 249267190

ქ. სოხ. გარნიზონის სამ. კომენდატ. ინვალიდ მეომარ. და ვეტერ. კავ."ზეგანი"

20476 204414945

ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრი

20477 200071411

საერთაშორისო ფონდი მოწყალება XXI

20478 405221727

ბრეინსთორმი

20479 400236892

განახლება 2018

20480 401954854

ფონდი ივანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის მშენებლობა

20481 402109703

ალთრაით სინქტანკ

20482 434171004

თანაბარი შესაძლებლობები თანასწორობისთვის

20483 425054059

ბაღდათის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია

20484 204962941

თავის ტკივილის ნაციონალური ასოციაცია

20485 404615760

საქართველოს გერიატრიული ონკოლოგიის საზოგადოება

20486 433647280

საქართველოს ლანჩხუთის რაიონის სოფლების სუფსა ღრმაღელე წყალწმინდა გრიგოლეთის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20487 406071628

ფონდი პროსპერი

20488 406160265

სახალხო მოძრაობა მესამე გზა

20489 417890232

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ძევერის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

20490 242573498

სათემო კავშირი ხვამლი

20491 404477605

ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიის განვითარების ფონდი

20492 203854365

ახალგაზრდობასთან ურთიერთობის საერთაშორისო კავშირი (ასოციაცია) (ა.უ.ს.ა)

20493 405326598

გულის ტაძარი

20494 428521833

ჩირაღდანი

20495 224071527

სამცხე-ჯავახეთის საზოგადოებრივი კავშირი "მეცენატი"

20496 220341823

ზუგდიდის კულტურის დარგის მუშაკვთა პროფესიული კავშირი

20497 245438931

თავისუფალ ჟურნალისტთა ასოციაცია

20498 204506515

რეგისტრირებული კავშირი პატრიოტი

20499 405373590

ვიზრუნოთ ერთად

20500 204415819

¿ხაჭაპურიძეების საგვარეულო საქველმოქმედო ასოციაცია¿კავშირი

20501 245630697

ქ.ბათუმის საგანმანათლებლო და შრომითი საქმიანობის ურთიერთდახმარების საერთაშორისო ფონდი

20502

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პროფესიული
კავშირი თანხმობა

20503 405390624

მწვანე ბალანსი

20504 240905945

ქარელის რაიონის ინვალიდთა კავშირი

20505 402131607

დემოკრატიული არჩევანი

20506 205281283

მისია თქვენთვის

20507 405215226

კოორდინაცია

20508 404470229

წიგნიერების განვითარების ცენტრი საქართველო

20509 202455789

დნმ - კლუბი

20510 426522382

ფოლადაანთკარი 2013

20511 406304770

ხალხისთვის

20512 206332770

ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი ნუგეში

20513 205041523

იბერიანი

20514 202177786

ბარბაქაძეების საგვარეულო

20515 400255610

დახმარება და იმედი

20516 404862528

სოფიო ნიჟარაძის ფონდი

20517 205042470

საქართველოს ვეტერანთა ბიზნესის სფეროში დასაქმებულთა პროფკავშირი

20518 402093355

საქართველოს სამედიცინო დაცვის ასოციაცია

20519 402045336

თბილისის პროგრესის ცენტრი

20520 438113630

სამოქალაქო აქტივობის და ინტეგრაციის ცენტრი

20521 404854653

ახალი თეატრის განვითარების ფონდი

20522 219986068

ქ. ზუგდიდის და ზუგდიდის რაიონის ინვალიდთა ასოციაცია

20523 205172258

ქართული ფოლკლორის გადარჩენის და განვითარების კავშირი "თერგი-მთიელი"

20524 242734289

შრომის ჯამრთელობისა და სოც. დაცვის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირი

20525 208216492

საქ.ლტოლვილ, ობოლ და მძიმე ავადმყოფ ბავშვთა დახმარების საერთ.ფონდი

20526 204962503

"ასოციაცია ჯანსაღი გარემო"

20527 235450622

ენგადი

20528 204996558

სრულიად საქ.სკოლამდ.აღზრ.ბავშვ.და პედაგ უფლ.დაცვ.სამარ კავშირი

20529 406271555

საქართველოს მეფუტკრეთა გილდია

20530 400228124

მელანო

20531 206034361

ქ. თბილისის №215 საბავშვო ბაგა-ბაღი

20532 220349816

ყულიშკარი

20533 202207842

შ.პ.ს. "ტრანსვეიზის" პროფკომიტეტი

20534 446966980

ქობულეთის იპოთეკით დაზარალებულთა ასოციაცია

20535 211378249

ასოციაცია საგანმანათლებლო რეფორმის ცენტრი

20536 221301464

დასავლეთ საქართველოს ტაიკვანდოს ფედერაცია

20537 404946840

შეჭირვებულთა დახმარების ცენტრი - თანადგომა

20538 200214437

საქველმოქმედო ფონდი ლაზარე

20539 426118523

მწვანე ტურიზმის ასოციაცია

20540 426545642

ახალგაზრდები პროგრესისთვის

20541 402000268

ჩაი ხანა

20542 429323494

საქართველოს, ჭართლის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20543 225385213

ნიკო ნიკოლაძის სახ.საქ. მრავალპროფილიანი აკადემიის ბოლნისის ინსტიტუტის სტუდკავშირი

20544 400167582

არაფორმალური სწავლების ფონდი

20545 400256441

სპორტული კლუბი ნუგა სპორტი

20546 219628277

ტყიბულის რ-ის ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმშემწყობი არასამთავრობო ორგანიზაცია
,,კავშირი"

20547 416292112

საქართველოს კუნგ-ფუ-ს ეროვნული ფედერაცია კავშირი

20548 405218205

ქალები ცვლილებებისათვის

20549 204560938

რაგბის კლუბი ხულიგანა

20550 205280970

საქართველოს სანიტარული, ვეტერინარული და აგრონომიული მოთხოვნების დაცვის კავშირი

20551 400192135

საქველმოქმედო ფონდი გულმოწყალება

20552 245586502

ქ. ბათუმის №16 საბავშვო ბაღი

20553 405135786

ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

20554 420431161

საზოგადოებრივი განგაში

20555 405416919

ფონდი ჯეოლაბი

20556 404928968

თარგამოს-pons

20557 405381885

ანიტას ფონდი

20558 202945643

"საქართველოს პენსიონერთა ასოციაცია"

20559 206107363

პარტნიორობა სოციალური ინიციატივებისათვის - საქართველოს ცენტრი

20560 239399655

პროფესორ ჯურხა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

20561 215608055

რგანი-2003

20562 405296763

საზოგადოებრივი გამჭვირვალობა

20563 417890223

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ შინდისის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

20564 423356415

სათემო კავშირი ხოსპიო

20565 405127786

საქართველოს ეტლით ფარიკაობის ფედერაცია

20566 204972244

"ეკო-ლაინი"

20567 401985839

საქართველოს პედაგოგთა უფლებების დაცვის კავშირი

20568 222939159

სათემო ასოციაცია აგარა

20569 205169182

წმინდა ბასილი დიდის ეკლესიის მშენებლობის კავშირი - "ძალაანთ ხევი"

20570 405313655

აქტიურ პენსიონერთა საერთაშორისო ალიანსი არიერგარდი

20571 243915260

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხაშურის რაიონული კომიტეტი

20572 402196093

დაივინგ ფედერაცია

20573 208218515

ხალხური შემოქმედების აღ საქველმოქმედო-ფოლკლორის საერთაშორისო ასოც

20574 405384971

არტ ქროს ფაუნდეიშენ

20575 222440080

სათემო ორგანიზაცია კავშირი ქოლობანი

20576 202059459

საქაროთველოს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის კავშირი

20577 405183484

მომავლის ქალაქმგეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია, თბილისი

20578 405019215

ქართულ-ოსური კონფლიქტი და საქართველოს სამეზობლო ურთიერთობები

20579 400241449

კალმახელი

20580 426115465

საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20581 227730275

ველისციხის განახლების კავშირი

20582 405452264

სასოფლო-სამეურნეო განვითარებისა და მხარდაჭერის ცენტრი

20583 238145716

კავშირი "გარეჯი"

20584 204495545

თავად დადიანთა შთამომავლების საერთაშორისო კავშირი - დადიანთა კავშირი

20585 202359081

საქართველოს ბავშვთა და სასკოლოსპორტის ეროვნული ფედერაცია

20586 204927776

საქართველოს სამედიცინო საზოგადოება

20587 445423097

ფონდი სიცოცხლე-ჯანსაღი მომავლისათვის

20588 434181084

გენდერული თანასწორობა და ქალთა ინიციატივები

20589 412750553

ქუთაისური სალონური საღამოები

20590 211397013

ევრაზიის მეტალისტთა პროფკავშირების საერთაშორისო ფედერაციის ამიერკავკასიის რეგ.წარმომა

20591 400016004

ფასანაურის სამუსიკო სკოლის მეგობართა საზოგადოება მუზიკალ პასს

20592 404573387

საქართველოს სპორტული ნარდის ფედერაცია

20593 406061648

ედვეი

20594 405446637

ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი

20595 444550521

საქართველოს ხობის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20596 425053470

ზეკარი 2013

20597 235446344

მ და მ

20598 402034605

ინსპირაცია

20599 404409813

ნელი გეგეშიძის სახელობის ფონდი

20600 431169068

ქეთევან დედოფლის ფონდი

20601 419987599

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი მერმისი

20602 202171345

მიუსფარ ბავშვთა დახმარების კავშირი

20603 404596932

საქართველოს პირველგვარდიელთა კორპუსი

20604 204442317

ნევროლოგიურ პაციენტთტა სამედიცინო და ფსიქო-სოციალური დახმარების ცენტრი-"სფდც"

20605 406136774

სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების მძღოლთა ასოციაცია

20606 404973427

Children of Georgia

20607 445595366

მოვლენათა ჰორიზონტი

20608 204918250

ასოციაცია "თანამედროვე ქალი და ოჯახი"

20609 202170319

კავშირი ისტორიული მემკვიდრეობისდაცვისა და კულტურის განვითარების სააგენტო

20610 439868332

წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის ბაღი

20611 405418882

საქართველოს შორტ ჰოკეის ფედერაცია

20612 405221585

ტანგო აკადემია თბილისი

20613 417885471

თანამოაზრეთა კავშირი სიცოცხლის მედიატორი

20614 424253444

საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი-მომავალი იწყება დღეს

20615 204950981

მცირე ბიზ. განვ. და წვრილ ბიზნესმენთა უფლ. დაცვის ცენტრი

20616 441558510

საქართველოს ყვარელის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20617 222940986

სათემო კავშირი ჭყვიშის აღორძინება

20618 205193468

კინგ დევიდი - ებრაელ და ქართველ ხალხთა მეგობრობის განვითარების ფონდი

20619 400111847

ეკო-ფან

20620 404464236

იაპონიის ბიზნეს საბჭო

20621 224623593

კავშირი "ნოდაომი"

20622 416304270

ქვემო ქართლის ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაცია

20623 402195147

პიტსტოპ აკადემია

20624 206336286

თრეინინგ ენდ ქონსალთინგ გრუფ

20625 204441648

საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები

20626 406105138

კრივის და კიკბოქსინგის სპორტული კლუბი მებრძოლი

20627 204414286

ძალადობის ალტერნატივა საქართველოშიასოციაცია

20628 418468553

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20629 404447577

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი

20630 400082762

კლუბი ტაძარი

20631 400098407

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ლომისას წმინდა გიორგის სახელობის დედათა და ბავშვთა
თავშესაფარი კიდევაც დაიზრდებიან

20632 400178419

დედების ფონდი

20633 405119376

კურორტ საწირეს განვითარების ფონდი

20634 202171657

გარემოს დაცვის და მცირე საწარმოთა განვითარების ხელშემწყობი კავშირი ბიოენერგია

20635 405282698

საქართველოს ელექტრონული კომერციის ასოციაცია

20636 400313754

სხვა თავგადასავალი

20637 406100534

სოფიკო გულორდავა

20638 423354168

სამხატვრო სკოლა

20639 405176349

მასკი

20640 400117299

საქართველოს წინსვლა სამართლიანობისთვის

20641 405222842

კლინიკური და სამეცნიერო მედიცინის განვითარების ფონდი

20642 415086766

AURORA

20643 402088637

აქტიური მოქალაქე

20644 443863767

მადლმოსილი

20645 404853020

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ფონდი - საქართველო

20646 425362298

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფელ ტალავერის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20647 404951557

მოყვარულ სტუდენტურ თეატრთა ასოციაცია

20648 404922697

საქართველოს მეცნიერთა კავშირი - 2

20649 220359038

თემიდა

20650 405377710

არეთა

20651 445470053

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქალთა ფეხბურთის ფედერაცია

20652 412685410

აფხაზეთი 2012

20653 204437396

ვაშინერს. საქართველოს ჰუმანიტარული კავშირი.

20654 435433014

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი, სოფელ სერგიეთი-აბედათი დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

20655 205028343

საქართველოს საერთაშორისო სტრუქტურაში ინტეგრაციის ცენტრი

20656 204408471

წმინდა გიორგის სახელობის საქართველოს ეროვნულ-პატრიოტული აღმშენებლობის კავშირი

20657 240392981

სიღნაღის საინფორმაციო ცენტრი

20658 204446732

ჩაჩანიძეთა საგვარეულო ფონდი

20659 404458635

ჰუმანური პედაგოგიკის წარმომადგენელთა ასოციაცია საქართველოს ჰუმანური პედაგოგიკის ცენტრი

20660 448051492

საქართველოს ხულოს რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20661 436034710

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

20662 229282585

დემოკრატიული აღორძინების კავშირის დუშეთის რაიონული ორგანიზაცია

20663 216453843

ააიპ "მოზარდთა ინიციატივების სტუდია"

20664 402109650

შიტო კაი კარატე-დოს ფედერაცია

20665 206123791

ქსენონი

20666 406030539

წმინდა გრიგორი განმანათლებელი

20667 404988634

ყვარლელ ჭავჭავაძეთა საგვარეულო

20668 224631370

ზემო ალვანის ახალგაზრდული ორგანიზაცია

20669 404388863

აგრო ეკოლოგიის განვითარების საზოგადოება

20670 206103811

"სამართებრივი რეფორმის ხელშემწყობთა" კავშირი

20671 405247264

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აღორძინების და დინამიური განვითარების
საზოგადოება

20672 426113546

საქართველოს ბორჯომის რაიონის სოფელ ყვიბისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20673 212705447

გივი ბრეგაძის მეგობართა საზოგადოება

20674 445423088

აჭარის საავტომობილო ფედერაცია

20675 400127313

ბავშვების ჯანსაღი მომავლის კვლევისა და განვითარების საზოგადოება - მშობელთა კავშირი

20676 220348755

გრიგოლიში

20677 405026591

საქართველოს პროგრესული ფორუმი

20678 405084091

კინო სივრცე

20679 434066333

ყვედრეშის მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის აღდგენის ფონდი

20680 241565463

"ყვარლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო ინიციატივების
რესურსცენტრი"

20681 441559145

უცხო ენების ასოციაცია

20682 404932524

შონიების საგვარეულო კავშირი

20683 202221595

ორთოპედმედსერვისი

20684 405291385

ზე ლაქი უანს

20685 205279054

კავშირი SOS-თანადგომა

20686 405330618

კულტურის კვლევის ასოციაცია

20687 406236648

ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი

20688 432385652

ჟალითი

20689 404416084

ვეტერანთა კავშირი დიდგორი

20690 402042865

მცხეთის განვითარების ცენტრი

20691 404497362

საქართველოს ტაკემუსუ აიკიდოს ფედერაცია

20692 202239513

მოზარდთა და ახალგაზრდა შემოქმედთა კავშირი "მუზათა ტაძარი"

20693 205025989

სოციალურ უფლებათა და ეკონომიკურ თავისუფლებათა დაცვის სახალხო ფორუმი

20694 405161060

განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი

20695 406272439

ქართული საბრძოლო ხელოვნების კლუბი ბახტრიონი

20696 404901772

მოძრაობა კვირიკე

20697 206221569

გიორგი ხომასურიძის სახელობის საქველმოქმედო ორგანიზაცია

20698 402160424

საქართველოს ბრეიქინგის ფედერაცია

20699 212922195

საქველმოქმედო ფონდი ძმა ძმისთვისაო

20700 406171556

ფინიკი

20701 416337333

საკალათბურთო კლუბი არიში

20702 230870019

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კავშირი "მზიური ველი"

20703 416321028

განათლებისა და განვითარების საზოგადოება

20704 204964477

"საქ. მათემატიკის მასწაბლებელთა კავშირი"

20705 419989016

ქალთა კავშირი ქალები მშვიდობისა და სამართლიანობისათვის

20706 412676395

სტუდენტები ენერგოეფექტიანობისათვის

20707 400077215

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა განვითარების და განათლების ხელშეწყობის კავშირი
თანადგომა

20708 412714807

საქართველოს რეგიონული განვითარების ინსტიტუტი

20709 216394097

საქართველოს ეკონომისტთა კავშირი

20710 237976856

სათემო კავშირი ნაჭარმაგევი

20711 202177287

საქართველოს საერთაშორისო კარდიომიოპათიის საზოგადოება

20712 204426273

ფოტოდოკუმენტალისტთა კავშირი

20713 216454815

ააიპ "პარტნიორობის და განვითარების ცენტრი"

20714 436045806

რეგიონის განვითარების და დემოკრატიის ახალგაზრდული ცენტრი

20715 204551476

ხრიდოლის სადროშო იბერიელი მგლები

20716 204464944

სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფი

20717 211365672

საქართველოს სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

20718 220355531

რეგისტრირიებული კავშირი დასაქმება კონფლიქტის ზონაში

20719 226565909

არასამთავრობო ორგანიზაცია `სამგორი"

20720 204960863

ვაკის უბნის თემის დაცვისა და კულტურული განვითარების კავშირი

20721 405356840

სროლის სახეობათა კლუბი 12 კალიბრი

20722 405012258

აღმოსავლეთ ევროპის და დსთ-ს ქვეყნების ინსტიტუტი

20723 405306994

ტომოკო ოგავას სახელობის ასოციაცია

20724 205008962

არასამთავრობო კავშირი "საქართველოს ინფორმატიზაციის ტექნოლოგთა კავშირი"

20725 223102461

კავშირი ,,მშენებელი"

20726 405136614

სახელმწიფოებრივი განვითარების ინსტიტუტი

20727 415096103

სასპორტო კლუბი არგო

20728 202178865

საქართველოს პედიატრ-ჰემატოლოგთა და ონკო-ჰემატოლოგთა კავშირი

20729 433103884

ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

20730 406115163

ფონდი მოწყალება7

20731 216403087

გრაალი-პატივგების ორდენი

20732 416307703

ფონდი ნიკოლოზ მაისურაძის გადასარჩენად

20733 402046111

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ბასა-13

20734 428883130

საქართველო ქალაქ დმანისის ქუჩების: -9 აპრილის, დმანისის სიონის, ნანა დედოფლის, ი. ჭავჭავაძის, ბ.
გაბაშვილის, ჩოლოყაშვილის, 26 მაისის, თევდორე მღვდლის, ნ. მუსხელიშვილის, კ. გამსახურდიას,
აღორძინების, გ. თიკანაძის, ვახტანგ მეფის, შ. რუსთაველის, ვახტანგ გორგასლის, ვაჟა-ფშაველას,

20735 246756130

იმედი

20736 425054512

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციული უზრუნველყოფის,ეთნოკულტურისა და ტურიზმის
განვითარების ფონდი

20737 404883854

ქართული ხორცის ასოციაცია

20738 430797747

კავშირი მეგობრობა 2012

20739 405035288

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი მეგობრობა

20740 404393385

ახალგაზრდა ეგვიპტოლოგთა საზოგადოება

20741 238772556

სამტრედიის ინტელექტუალთა კლუბი

20742 405045534

ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ეკონომისტთა ასოციაცია

20743 226156664

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი - ბორჯომი

20744 202284599

სამშენებლო ორგანიზაციის ასოციაცია /კავშირი / მანკაბ-XXI

20745 215109200

"ქ.ფოთის კრივის ფედერაცია"

20746 220346846

არასამთავრობო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა გაერთიანება დემოკრატიული კავკასია

20747 234240728

ა.ა.ი.პ. "მარნეულის ომის, შრომის და შეიარაღებული ვეტერანთა საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის
კავშირი"

20748 405003482

ბონუმ კომუნე კომუნიტატის

20749 231250295

თავისუფლების საზოგადოება "ინტელექტუალები კახეთში ადამიანის უფლებების დაცვისათვის"

20750 205296017

ხელოვნების და მეცნიერების საერთაშორისო კავშირი ნუა

20751 204430641

იმედი საერთაშორისო ასოციაცია

20752 240909521

სათემო კავშირი იმედი

20753 404958131

მოზარდთა განვითარების სტუდია

20754 205282781

საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

20755 404545024

საქველმოქმედო ფონდი კავკასია 2014

20756 418476759

თანადგომა1

20757 246956922

ქობულეთის რაიონის სოფელ ქობულეთის რეგისტრირებული სათემო კავშირი სახალხო პატრიოტული
ძალა

20758 419620422

ჰელოუ ჯოი

20759 222943661

ამბროლაურის ფერმერთა სახლი

20760 204429715

საქართველოს ღვაწლმოსილ ჟურნალიტთა კავშირი პროფესიონალი

20761 404497781

მწვანე პროექტი

20762 422934560

ამბროლაურის საცურაო აუზი

20763 402088735

ქორეოგრაფიული ანსამბლი დაფიონი

20764 404382191

კერია

20765 205293500

ენერგეტიკა და ეკოლოგია

20766 237064332

გურიის თავისუფალ ფერმერთა გაერთიანება

20767 405122291

ხელოვნება გვაერთიანებს

20768 404964525

სრულიად საქართველოს სახალხო დარბაზი

20769 204972761

"საზ. ჯანდაცვისა და საგანმანათლებლო ასოციაცია" მედიცინა

20770 405428559

საქართველოს სამთო სავალი სათხილამურო ფედერაცია

20771 202938438

ინტერდარგობრივი კვლ.საერთ. ცენტრი ქართული ინტელექტი

20772 202227161

უშიშროების დაცვის სამმართველო

20773 405358553

ქართული რაგბის განვითარების ფონდი

20774 437375270

ღია სივრცე-სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა და განვითარება

20775 204929266

ასოციაცია მთენი

20776 234242744

ახალგაზდული კავშირი რეგიონების განათლებისა და განვითარებისათვის-ახალი ხედვა

20777 405146239

დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანება

20778 400024488

საქართველოს პროფესიონალ კინო კასკადიორთა ასოციაცია კენტავრი

20779 437374057

საქართველოს ახალი ხმა

20780 405273074

სტარტაპ გრაინდ თბილისი

20781 205029690

სტუდია ეი-დი-სი

20782 426519010

ავალიანების საგვარეულო კავშირი

20783 227745474

კავშირი აისი, აღმავალი იდეოლოგია-საზოგადოების იმედი

20784 405289986

საქართველოს კალათბურთის პროფესიული კავშირი

20785 406141116

მხედარი

20786 419997141

დასაქმების, პროფესიული გადამზადებისა და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი

20787 400101368

კავშირი მადლი 2014

20788 204920979

დისტანციური ზონდირებისა და გეინფორმაც. სისტ-ის სამეც სასწ ცენტ "დედამიწა"

20789 447862144

საქართველოს შუახევის,რაიონის ბარათაულის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20790 444957325

რეზო ბობოხიძის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

20791 224077228

კავშირი ,,ნორშენი"

20792 401954444

ლიტერატურა და ხელოვნება

20793 404412701

დავით მარდიანის ფონდი

20794 402095683

ინოვაციური საკონსულტაციო ტრენინგ ცენტრი

20795 401959341

მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემოსათვის

20796 405006522

დიდმოწამე წმინდა ქეთევან დედოფლის სახელობის ფონდი

20797

მრავალშვილიანი და გაჭირვებული ოჯახების დახმარების კავშირი

20798 402114724

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოება

20799 404471308

მძიმე სენით დაავადებულ ბავშვთა ფონდი კაბადოკია +

20800 400192849

საერთაშორისო საეკლესიო-საქველმოქმედო ფონდი ოლიელი

20801 400115736

საოცრებათა ქვეყანა საქართველო

20802 445388054

ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო

20803 405028526

სკოლამდელი განათლება

20804 419619997

საქართველოს ტყიბულის რაიონის, ხრესილის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20805 400294025

მარგო კორაბლევას პერფორმანსის თეატრი

20806 426517717

დარიალას მთავარანგელოზთა მიქაელისა და გაბრიელის და წმიდა გიორგის სახელობის მამათა
მონასტრის საქველმოქმედო ფონდი

20807 402079727

საქართველოს განვითარების პლატფორმა

20808 417876052

სათემო ორგანიზაცია იმედის სხივი

20809 430042946

ზესტაფონის სროლის მოყვარულთა კლუბი

20810 405413413

პროფესიული ორიენტაციის და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

20811 200071974

ქ.თბილისის ეკონომიურ-ურთიერთობათა თბ. სახ.ინსტიტუტის პროფკავშირი

20812 405121844

ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა პრობლემების მართვის ცენტრი

20813 422937790

დემოკრატიის მონიტორინგის ცენტრი

20814 206321568

გაერთიანებული ახალგაზრდები საქართველოსათვის

20815 405287960

გალის რაიონის ქალთა ასოციაცია

20816 404471978

საგარეჯო ფფ სუპერსთარზ

20817 404968139

ეკოლოგიური მონიტორინგის ინიციატივა

20818 436033677

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ძიუდოს რეგიონალური ფედერაცია

20819 215119066

ასოციაცია ახალი ძალები

20820 405513662

ანტი-პუტინისტური მოძრაობა

20821 405039505

საქართველოს სარეკლამო ასოციაცია

20822 404396195

საქართველოს უნარების განვითარების ცენტრი

20823 416289536

რუსთავის კორპუსი

20824 206106471

"მაქდერმოტ & პარტნერზ ლიმიტედ"-ის თბილისის ფილიალი

20825 205012662

"სპეცსამსახურების ვეტერანები ტერორიზმის წინააღმდეგ, საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის"

20826 448051456

საქართველოს ხულოს რაიონის, სხალთას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20827 204412493

სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის

20828 400273627

ცოდნა და საზოგადოება

20829 237081983

არასამთავრობო სათემო ორგანიზაცია ეკო-ანასეული

20830 246762463

ა(ა)იპ-"ქედის ახალგაზრდები"

20831 200088975

კავშირი "განათლება 2003"

20832 404903985

ბიჭვინთა

20833 205195787

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული კავშირი

20834 404974523

Beauty Industry Organization

20835 405181618

კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტური ერთობა

20836 425362350

საქართველო ბოლნისის რაიონის სოფლების ნახიდურის, ფარიზის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

20837 454410566

ობიექტური თვალი

20838 218031662

გორის თვითმაართველობის საინფორმაციო ცენტრი

20839 417878443

ჩვენი სახლი -ახალი ინიციატივა

20840 205077584

გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში-თბილისი

20841 401956727

noli.ge

20842 203835984

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი "ბაკი"

20843 220348559

სათემო ორგანიზაცია იმედი

20844 445384566

საქრთველოს დამოუკიდებელ ექსპერტთა აკადემია

20845 204410529

კავშირი - ადვოკატთა და ჟურნალისტთა გაერთიანება

20846 238153742

ასოციაცია განათლება დემოკრატიისათვის

20847 405372626

ბრამსის ინსტიტუტი

20848 216395381

რუსთავის 15 სკოლის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

20849 406046032

ჰორიზონ

20850 204459638

საერთაშორისო ცენტრი-განათლება მშვიდობისათვის

20851 405182975

ალტერნატიული სივრცე

20852 404971722

WILD (Woman in Leadership Development)

20853 404466136

ორგანიზაცია ყველა ცოცხალი სულდგმულისათვის ალბო

20854 202186650

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის #96 საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

20855 405371896

კახეთის რეგიონის ჭიდაობის ფედერაცია

20856 236080655

მთა და საზოგადოება

20857 220348461

რეგისტრირებული კავშირი სათემო ორგანიზაცია საბეჭვაიო

20858 421268504

ბობოხიძეების საგვარეულო კავშირი

20859 226553191

ძირძველი კრწანისი

20860 423352428

ჯავახეთის ყვავილი

20861 239868666

საქველმოქმედო რეგისტრირებული კავშირი ლამპარი

20862 418467554

მოძრაობა შენ

20863 420424678

საქართველოს სამეგრელოს ზუგდიდი წერეთლის ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითრების ფონდი

20864 404435376

ძლიერი ოჯახი, ძლიერი საქართველოსთვის

20865 204995826

კავშირი სომეხთა და ქართველთა ერთობის საზოგადოება "მიმინო"

20866 446756886

საქართველოს ქედის რაიონის, ცხმორისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20867 216404996

კავშირი "ირმისა"

20868 417887941

პროგრესული მომავალი

20869 405248833

თსი უნივერსიტეტთაშორის კოალიცია

20870 401945464

დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ-ფილტვის დაავადებების ცენტრი

20871 205045967

ქართული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

20872 405356868

საერთაშორისო და დისტანციური განათლება საქართველოში

20873 405412735

სოციალურ მუშაკთა კლუბი

20874 412709573

საქართველოს მოქალაქეთა და პატიმართა კონსტიტუციური უფლებების დაცვის საზოგადოება

20875 445494698

აჭარის ამერიკული ფეხბურთის ფედერაცია

20876 200067373

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ასოციაცია დახმარების მისია

20877 234211448

ახალგაზრდა დემოკრატთა კავშირი "მომავალი"

20878 405353308

ლაზიერი

20879 205281185

განათლება და ერთსულოვნება

20880 412744794

ქუთაისის რეგიონალური ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია

20881 404986538

გრიინ კავკასუს (Green Caucasus)

20882 400216798

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების კავშირი

20883 429325571

გუდამაყრის სათემო ორგანიზაცია

20884 441995307

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის გოგოლესუბნის, შუაამაღლების და ამაღლების სოფლების
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20885 224631469

"ახმეტის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

20886 204969935

საქ. ჰუმანიტარული ასოციაცია "მომავლისათვის"

20887 220014464

ასოციაცია ათინათი

20888 200093255

კავშირი "საწარმოთა სამართლებრივი დახმარების ცენტრი"

20889 423351937

ვრასტანი ჰაი ოქნუთიან მიუთიუნ-2001

20890 204550903

თიბისის სარაგბო კლუბი

20891 204563597

მდგრადი განვითარების და პოლიტიკის ცენტრი

20892 400196596

საფეხბურთო კლუბი თბილისი სითი

20893 205017649

საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაცია

20894 405180469

საქართველოს ნარკოლოგთა ასოციაცია

20895

არგო

20896 433642356

სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა

20897 244974408

ახალგაზრდული თანადგომა

20898 402203851

ქვევრის კვლევა

20899 243914617

საქართველოს საპატრიარქოს ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ქარელის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის
სახელობის გიმნაზია

20900 206290985

სალუქვაძეების საგვარეულო საქველმოქმედო ორგანიზაცია

20901 204455516

ქალთა არასამთავრობო საერთაშორისო კავშირი გრაალი

20902 404924454

მაჭავარიანთა საგვარეულო კავშირი მაჭავარიანები

20903 406106379

თუმორო ჰოუფ ფაუნდეიშნ

20904 204911998

ფონდი გლაქსოველქომ ჯორჯია

20905 243122376

აშკალის თემი

20906 405031905

სოციალური ცვლილების მხარდამჭერები

20907 237978346

ონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი

20908 405374839

გლობალური განათლების საბჭო

20909 420006031

ილი - სმენადაქვეითებულ ბავშვთა მშობლები ცვლილებებისთვის

20910 404445187

ჯანმრთელი სიცოცხლე

20911 405301588

ახალგაზრდა ინოვატორები

20912 417885113

ცოდნის ფონდი XXI

20913 416345501

კავკასიის ახალგაზრდა დემოკრატთა ასოციაცია

20914 204409540

საქ. სამაშველო სამსახურის ხელშემწყობთა კავშირი

20915

აბაშის რაიონის განვითარებისა და აღორძინების ფონდი

20916 204999680

"თანადგომა - 2002"

20917 422736061

ფხეროს სათემო კავშირი

20918 204952051

"საქართველოს ერთიანობის ალიანსი"

20919 404990845

პოლიტიკო

20920 404473510

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხელოვნებისა და კულტურისსაბჭო

20921 249266770

აფხაზეთის მებრძოლთა კავშირი ,,20254"

20922 204469128

საქართველოს ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა კავშირი

20923 211403774

საქართველოს ახალგაზრდა სამთო-გეოლოგთა ასოციაცია

20924 448410933

საერთაშორისო სატრანსპორტო ასოციაცია 2020

20925 204559619

უფლის კვართისა და საქართველოს არწივის ორდენი

20926 406095265

მირიან კაპანაძის სახელობის ფონდი

20927 204998440

ახალგაზ.ლიდერები თბილ.-სათვის თბ.-ის მოსწ-ახალგ.საკრებულო.

20928 222939346

ასოციაცია ზეკარი

20929 220360204

იურისტთა კავშირი "იმედი"

20930 417887086

მეჯუდა-2015

20931 202944181

"პარტნიორები ჯანმრთელობისათვის"

20932 234066373

სვანეთის მომავალი

20933 400321219

ბეისბოლისა და სოფტბოლის კლუბი "თბილისის ზღვა"

20934 405393676

საქართველო-ჩინეთის თანამშრომლობის განვითარების ასოციაცია

20935 405254996

ალექსანდრე ბერულავას ფონდი

20936 443570128

ხარაგაულის მაცხოვრის შობისა და თორმეტი მოციქულის სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის
ფონდი

20937 204379751

საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის ფონდი

20938 419620716

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ოკრიბა

20939 247009240

ა(ა)იპ-"აჭარის ბარმენთა ასოციაცია"

20940 202337211

ასოციაცია "ქართული ლექსიკოგრაფიის ინსტიტუტი"

20941 405105452

თბილისის ჰიპო ფონდი

20942 406074590

მომლოცველების სამსახურების, ტურისტული ფირმების, მომლოცველობასთან და ტურიზმთან
დაკავშირებული ორგანიზაზციების მსოფლიო გაერთიანება

20943 404514539

ველური ცხოველების გადარჩენისა და რეაბილიტაციის ცენტრი

20944 204981608

სრულიად საქართველოს ქალთა კავშირი "ამაღლება"

20945 421267603

წყალტუბოს ახალგაზრდული ცენტრი

20946 404604861

საზოგადოებრივი მოძრაობა ეროვნულები

20947 429651487

საქართველოს ვანის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20948 241582603

ყვარლის წმ. აბიბოს ნეკრესელის სახელობის სასულიერო სემინარია

20949 400088070

Georgian Society of Investment Professionals

20950 205284404

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია აისი

20951 205000782

"ინტერმედი"

20952 211369080

საგამომცემლო საქმის სწავლების ცენტრი

20953 248419064

ენციკლოპედია აჭარის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია

20954 404470899

ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის

20955 204979531

"საინვესტიციო-საკონსულტაციო ცენტრი"

20956 431433479

ქინძმარაული 2017

20957 412721871

პარა ტაეკვონდოს იმერეთის რეგიონული ფედერაცია

20958 202264174

რეგისტრირებული კავშირი "საქართველოს ფილარმონია" - კულტურის, სპორტის, განათლების და
ძეგლთა დაცვის მოღვაწეთა საზოგადოებრივი კავშირი

20959 443567864

ნაბიჯი - ხარაგაული

20960 227769965

"გზა ტაძრისაკენ"

20961 237080626

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი

20962 412752203

ერთგული მეგობრებისთვის

20963 211384535

ასოციაცია ძელქვა

20964 242731200

ლიის ეკოლოგიური ასოციაცია ლაკადა

20965 441487945

ბანაკი კავკასიონი

20966 406273170

საქართველოს მრბოლელთა ფედერაცია

20967 431175541

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ რუისპირის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

20968 406067777

საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი

20969 243126498

წალკის სასოფლო მომსახურების ცენტრი-2009

20970 404433234

სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია

20971 404908141

კაკულიების საგვარეულო ორგანიზაცია თანადგომა

20972 202063471

კავშირი სამარიელი

20973 404378400

საერთაშორისო კალათბურთის განვითარების ფონდი

20974 400253649

კავკასიის სავაჭრო სახლი

20975 425057145

ბაღდათის რაიონის უხუცესთა საზოგადოება

20976 404965294

გენდერის პოლიტიკის ინსტიტუტი

20977 428881481

დმანისის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სამსახური

20978 446968103

ჭიდაობის კლუბი ქობულეთი

20979 441484145

სასწავლო-ინტელექტუალრი ცენტრი ხევის მომავალი

20980 202061446

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დიალოგი

20981 406249563

საქართველოს პარაკანოეს ფედერაცია

20982 405277258

სარაგბო უნარების განვითარების ჯგუფი

20983 405088550

სოციალური და ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტი

20984 445473951

ოფფროად კლუბ აჭარა

20985 204968883

განახლება

20986 405251944

საქართველოს ელექტრო მობილთა ასოციაცია

20987 204929417

საავტორო სტუდია

20988 204463295

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია

20989 245594343

არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი-"ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის
ტექნოლოგიური მუზეუმი"

20990 404523271

უნარების სახელოსნო

20991 423101039

ასპინძის კეთილმოწყობა

20992 404864009

მეთოდიკის, აქტივობის, განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი (მაგი)

20993 405061034

აფხაზეთის ვირტუალური არქივი

20994 432386508

გამოვაცოცხლოთ ჩვენი თიანეთი

20995 405056399

მწარმოებლების ხელშემწყობთა ასოციაცია

20996 412692607

ახალგაზრდები საქართველოს ევროპული მომავლისათვის

20997 404516369

არემარე

20998 401981931

ერთად რეალური ცვლილებებისათვის

20999 212831872

მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

21000 205282790

ზრდის პათოლოგიის მქონე ბავშვების და მათი ოჯახების ასოციაცია

21001 412751473

ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და განვითარების ფონდი პერსპექტივა

21002 404934416

კავსაძეების საგვარეულო კავშირი

21003 405311853

რომან არჩაიას სახელობის ფონდი

21004

ინგირი - XXI

21005 405367366

საქართველოს სტრატეგიული კომუნიკაციის ლაბორატორია

21006 202351597

საქართველოს გზების,ხიდებისა და გვირაბმშენებელთა ასოციაცია

21007 204449409

თანამედროვე ხელოვნების განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია

21008 400093938

ქართველთა, ოსთა და აფხაზთა თანამეგობრობის კავშირი

21009 400237052

ბიტისი

21010 400259741

საქართველოს სპორტის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

21011 405157958

საქართველოს ეროვნული კინოლოგიური კლუბი

21012 400155416

სპორტსმენთა პრობლემების მართვის ცენტრი

21013 206139178

არ დავიწყება

21014 448401033

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის, ჭარნალის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21015 405504315

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ტორტუგა

21016 220017648

განათლების ეროვნული განვითარების, სოციალური რეაბილიტაციისა და ისტორიული ღირებულებების
დაცვის ასოციაცია ორდუ

21017 423100370

არაფორმალური განათლებისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი

21018 212813197

ბავშვები ჩვენი გზა სასუფევლისაკენ კოლხეთი, კავშირი

21019 405312647

404 რეისინგ თიმ

21020 200082034

კავშირი საქართველოს ჰიპერტონიის შემსწავლელი საზოგადოება

21021 421269754

ინოვაციური განვითარების ფონდი დრანდა

21022 400228491

ერთად მოყვასისათვის

21023

ასოციაცია სპექტრი

21024 419991744

კულტურისა და ხელოვნების შემოქმედებითი კავშირი

21025 205051496

ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი

21026 404543669

საზოგადოებრივი განვითარების საკონსულტაციო ოფისი

21027 445489926

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, მწვანე კონცხის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

21028 400288684

ბიზნეს საქართველო

21029 433106587

ანიბანი

21030 426540683

სიკეთის ხელი

21031 402168499

დავასრულოთ

21032 430805827

მარნეულის კიკ-ბოქსინგის კლუბი ჩემპიონი

21033 431172027

თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი

21034 402029309

ლიმონის ხე

21035 204430124

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი-რეგისტრირებული კავშირი

21036 416363376

საქართველოს შინკიოკუშინკაი კარატეს ეროვნული ფედერაცია_კარატეს კლუბი გორგასალი

21037 400113756

წინაპართა ხსოვნა

21038 229281087

ეროვნული სპორტსაზოგადოება ,,შევარდენი"-ს ბავშვთა და მოზარდთა ჭიდაობის სპორტსკოლა

21039 200277609

დევნილთა, ინვალიდთა და უპატრონო ბავშვთა სოციალური დახმარების ფონდი - კავკასია

21040 402180073

ბიუთი ფრი

21041 205263855

ამაგი 2008

21042 230870732

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "თონეთი-2009"

21043 405026500

დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი

21044 417890241

საქართველო შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ნიქოზის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

21045 405074244

იყავი თავდაჯერებული...

21046 249266743

კავშირი ,,სოხუმელი"

21047 405168704

საქართველოს ქალაქ თბილისის ვაკის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21048 242002998

დაბლაციხე

21049 242268176

ინვალიდ ბავშვთა დახმარების კავშირი

21050 205009676

"პონტო-2"

21051 202063015

თბილისის პოლიგრაფიული საწარმოების გაერთ.პროფკომი

21052 209472113

ქ.თბილისის 177-ე საშ. სკოლის განვითარების ფონდი

21053 404483144

ფარმაცევტული სავაჭრო წარმომადგენლების რეგიონალური ასოციაცია

21054 245437656

საქველმოქმედო ასოციაცია მიზანი

21055 400142127

მშვიდობის ლეგიონი ფენიქსი

21056 445390611

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კერძო სკოლების ასოციაცია

21057 406126856

დემოკრატიული ცვლილებების ცენტრი

21058 200011691

საქართველოს სპორტული საზოგადოება მართვე

21059 224627090

"თუშური ტრადიციების მდგრადი განვითარება"

21060 237113244

აჭის დედათა მონასტერი

21061 426113859

საქართველოს ბორჯომის რაიონი, სოფ. რველი, ვარდგინეთი, ზანავი, კორტანეთის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

21062 224077488

კავშირი ,,ახალგაზრდა დემოკრატთა ალიანსი"

21063 404440770

ეკონომიკის მაგისტრთა კლუბი

21064 245435284

შპს ბათუმი ოილ ტერმინალ ლტდ-ს თანამშრომელთა სოციალური დაცვის ფონდი

21065 401953212

საქართველოს პარაგლაიდინგის ფედერაცია

21066 404470826

ანტიკორუფციული მედია ცენტრი

21067 404853011

ფონდი სიყვარული ვაკეთოთ

21068 412705201

ქუთაისის ხანდაზმულთა ფოლკლორული ანსამბლი ბერმუხა

21069 200070270

კავშირი `საქ. მაგიდის ფეხბურთის ფედერაცია`

21070 206126262

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ცენტრი

21071 211351400

ქ. თბილისის მერიის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლა

21072 400157708

ველოსპორტის სპორტული კლუბი ზიკო

21073 404980909

საქართველოს უნივესიტეტების ასოციაცია

21074 405219810

საარჩევნო ფონდი ალექსანდრე ელისაშვილი

21075 445589676

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია 'მე ომბუდსმენი'

21076 202175831

ბავშვთა სამყაროს პროფკომიტეტი

21077 202176643

საქ.ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის პროფორგანიზაცია

21078 412670667

განვითარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი თაირისი

21079 204970950

"საქართველოს მთიანეთის ფედერაცია"

21080 402114975

საქართველოს ავტომობილისტთა კლუბი

21081 421272606

წყალტუბოს განვითარების ფონდი

21082 406105860

ფონდი გაამწვანე საქართველო

21083 212849845

საქართეელოს მართლმადიდებელ ქალთა კავშირი დედა-ოჯახი-საზოგადოება

21084 424065095

ჯანსაღი თაობა+

21085 400182100

ტარას შევჩენკოს სახელობის საერთაშორისო უკრაინული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

21086 224070877

კავშირი ,,ინტელექტი"

21087 218062405

სამედიცინო-სოციალური დახმარების ასოციაცია ,,ექსპრეს სოც-გარანტი,,

21088 423098463

კოხტა

21089 401967449

მურცხვალაძეთა საგვარეულო კავშირი

21090 405376659

სულიერების ცენტრი

21091 406147664

იდააფი

21092 245440367

აჭარის მოსახლეობის ინვალიდებისა და სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარებისა და თანადგომის
საქველმოქმედო ასოციაცია ვედრება

21093 238755780

სათემო კავშირი ,,ტოლები"

21094 200227030

ტობანიერის სამების ტაძრის აღდგენის (მშენებლობის) ფონდი

21095 240392516

,,მაღაროს განვითარების კავშირი"

21096 405427373

ნამდვილი სიმართლე

21097 205101138

თეატრალური სახელოსნო

21098 248056428

ხულოს სახელოვნებო სკოლა

21099 445421758

აჭარის მსხვილ მეწარმეთა ასოციაცია

21100 429321995

დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების
ცენტრი

21101 445534805

საქართველოს პარა-გოლფერთა ასოციაცია

21102 206164247

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

21103 415590792

ქალთა საზოგადოება სოციალური უფლებებისთვის

21104 204567254

ფონდი საქართველოს აღორძინება

21105 212813320

საქართველოს საერთაშორისო სპეცდაცვის სამსახურის საზოგადოებრივი კავშირი ფარი

21106 224621185

გეა

21107 406137559

მრავალ ეთნიკური ერთობა

21108 405122344

ქართული ნაციონალური ლეგიონი

21109 412702669

იურიდიული განათლების ცენტრი

21110 404378160

საერთაშორისო ფონდი დახმარების გაწევა-იბერია

21111 202206889

საქ. ადამიანის უფლებების დაცვის ორგანიზაცია-"თანამდგომი"

21112 245529352

ქ. ბათუმის მხიარულთა და საზრიანთა კავშირი

21113 206336954

საქართველოს დამოუკიდებელი საექსპერტო-კვლევითი ცენტრი

21114 212709292

ქუთაისის ლინგვისტური ცენტრი "ññclik"

21115 445435958

ასოციაცია ფუტკრის სახლი

21116 202459357

მოსახლეობის სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი სტატისტიკა

21117 448047337

სხალთის ეპარქიის განვითარების ფონდი საფარველი

21118 205024427

გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის ცენტრი "ფარი"

21119 223366300

ახალქალაქის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

21120 215613165

სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება ჭიათურის რაგბის სპორტული სკოლა

21121 404420818

შელეგიების საგვარეულო კავშირი

21122 404562442

განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

21123 405376141

სამოქალაქო აქტივიზმის ინსტიტუტი

21124 200084149

კავშირი "ინვალიდთა და სოციალურად დაუცველ სხვა პირთა დახმარებისა და ინტეგრირების ცენტრი"

21125 249272852

საქართველოს ადვოკატთა კავშირი ,,თემიდა"

21126 405315047

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ოლსთარი

21127 400194348

საქართველოს, მცხეთის რაიონის, სოფელ ძეგვის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21128 402170397

საქართველოს მწვანე მებაღეთა ასოციაცია

21129 202066940

საქართველოს ვეტერინართა ასოციაცია

21130 200071260

მიკროავტო

21131 400272192

მსოფლიოს სრული საბრძოლო ფედერაცია

21132 200075792

კავშირი "ქველი"

21133 404959176

საქართველოს თორაკალურ ქირურგთა ასოციაცია

21134 204482997

გეოლოგიური საშიშროების საქართველოს ასოციაცია - გეორისკი

21135 404965800

აქვე, ქუჩაში

21136 400133208

გლდანის განვითარების ფონდი

21137 406049128

საქართველოს მფრინავი დისკის ფედერაცია

21138 204977793

საქართველოს ბუნებისა და ისტორიულ ფასეულობათა დაცვის ასოციაცია ფესვები

21139 400245212

სამოქალაქო საზოგადოება მომავლისთვის

21140 204427931

სსოკ ძალა ერთობაშია

21141 202061133

სტუდია რე

21142 404533803

აგრობიზნესის და სოფლის განვითარების ცენტრი საქართველო

21143 406145826

წმინდა მარიამის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

21144 404863983

კავშირი ქარდა 2010

21145 445453376

აბილიტაციის და განვითარების ცენტრი

21146 426530818

კავკასია თელეთი

21147 405329149

სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

21148 404865446

საქართველოს ტაეკვონდოს ლიგა

21149 429651307

საქართველოს ვანის რაიონის ზეინდარი-შუაგორას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21150 405444700

ინფორმაციის გამავრცელებელი საზოგადოება

21151 441560525

სამოქალაქო საზოგადოება განვითარებისთვის

21152 405245435

საქართველოს ინოვაციებისა და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი

21153 202246505

ქართული რძე

21154 242262966

სათემო კავშირი ერქვანი

21155 211370167

საქართველოში საბჭოური პერიოდის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნისა და თანადგომის
საზოგადოება მემორიალი

21156 205066220

საქართველოს ეზოს ფეხბურთის ასოციაცია

21157 400326410

ახალი შესაძლებლობები საზოგადოების განვითარებისთვის

21158 405378951

საერთაშორისო ასოციაცია მედიცინა სიცოცხლისთვის

21159 224086012

კავშირი "ტყის პოლიფონია"

21160 234243422

საქართველოს აზერბაიჯანელ სტუდენტთა ასოციაცია

21161 406029943

ლეკიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

21162 404378320

მედეაინგ რესოურსის ფანდ

21163 400064247

საქართველოა მარადიული

21164 204435771

წმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია

21165 445446740

აჭარის მკლავჭიდის რეგიონალური ფედერაცია

21166 448047774

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი

21167 404545685

აფხაზეთის ვეტერანები

21168 220410730

ქალთა სამოქალაქო ინიციატივების ჯგუფი

21169 443867031

რაგბის კლუბი ლეგიონი

21170 206150948

ეკოლოგიური პრობლემების იურიდიული აუდიტის კავკასიური ცენტრი

21171 245630303

ბათუმის ურბანული განვითარების ასოციაცია იმპულსი

21172 237978373

ონის სანიტარული სამსახური

21173 203862784

კომპიუტერული სისტემების განვ.ასოც"ღია ტექსტი"

21174 227720179

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე
ზედამხედველობის სამსახური

21175

კავშირი ლამპარი

21176 415095514

ტყუპები ტყუპებისათვის

21177 405516231

კონტაქტური კარატეს კლუბი შინი

21178 204931994

კავშირი თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა

21179 236690194

იურისტთა კავშირი თემიდა - ჯავახეთი

21180 202187999

ფილარმონიული ხელოვნების დაცვის ფონდი "შემოქმედებითი სახელოსნო"

21181 405432054

ვარლამ (ვალერი) ჭოჭუას სახელობის ფონდი ,,ნიჭიერი ოჩამჩირელი''

21182 204492600

თბილისის კრივის ასოციაცია

21183 426538277

სამოქალაქო საზოგადოების სკოლა

21184 404412765

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური
განვითარების ცენტრი

21185 424070178

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ლელოს ფედერაცია

21186 404593374

ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე

21187 204954022

საქართველოს ინჟინერ-ენერგეტიკოსთა ასოციაცია (სიეა)

21188 204516504

საქართველოს აგრარიკოსთა და მიწათმოქმედთა კავშირი

21189 247865243

შუახევის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

21190 445545599

საქართველოს სოფლის ექიმთა ასოციაცია

21191 405020463

პაციენტთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

21192 402029149

საერთაშორისო საზოგადოებასთან ინტეგრაციისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრი

21193 438727004

ნაბიჯი სამტრედია

21194 404878646

საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

21195 405153202

ეითისიეფ

21196 446973348

ადამიანის კეთილდღეობისთვის მოღვაწე ასოციაცია "ახალი ცხოვრება"

21197 238751533

"გორმაღალი 2001"

21198 439863122

ლიმორა არდიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

21199 404964669

სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრი კავკასიაში

21200 204980903

სულხ-საბა ორბ.სახ.პედ. უნივ.-ის ასპირ. მაძ. და ახალგ.მეცნ-მუშაკ. კავშირი

21201 212920008

იმერეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო

21202 204951114

"ვაკის გონივრული განვითარება"

21203 405521458

ხელოვნების, კულტურისა და განათლების ქართულ-ჩინური ცენტრი ორი ჰუნანი

21204 405420414

გრინფორს

21205 204966894

ვაკე-საბურთალოს რ-ნის 165-ე საშ. სკოლის განვ.ფონდი "ლამპარი"

21206 248387749

სათემო კავშირი თოლია

21207 205286439

საზოგადოება იასპი

21208 404569917

საკალათბურთო კლუბი ვერა

21209 405412879

საქართველოს სამედიცინო ფიზიკის ასოციაცია

21210 202460210

ჟურნალისტური გამოძიების ცენტრი

21211 445391763

ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა

21212 405020098

კავკასიის ბუნების ფონდის პროგრამის ოფისი

21213 400035350

საქართველოს იდეალისტები ერთად ერთობისათვის ასოციაცია

21214 404858695

ცოდნის კავშირი

21215 204929337

მის საქართველოს ფედერაცია

21216 431435495

საქართველოს აგროჟურნალისტთა ასოციაცია

21217 405428229

თანაბარი ჩართულობის შესაძლებლობის ცენტრი

21218 426530195

საქართველო, გარდაბნის რაიონი 2-ის, დემოკრატილი მართვის განვითარების ფონდი

21219 420425579

საზოგადოებრივი დარბაზი აფხაზეთი

21220 226556811

გარდაბნის ჰუმანიტარულ-საქველმოქმედო კავშირი "სლავა"

21221 222729359

ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

21222 400183234

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, გიორგიწმინდას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21223 405232920

კიკ-ბოქსინგის კლუბი ბაშლამ

21224 416317168

ჯანმრთელი სამართლიანი საზოგადოება

21225 212838973

კავშირი პროგრესი

21226 202186605

ქ.თბ.გურამ რჩეულიშვილის სახ. #30 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

21227 405066583

საქართველო-ჩინეთის მეგობრობის და თანამშრომლობის ასოციაცია

21228 204443753

საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის პროფკავშირი

21229 402173768

ერთად მიუსაფარი ცხოველებისთვის

21230 439398518

პაოლო იაშვილის სახელობის საჩხერის თეატრი

21231

ასოციაცია თავისუფალი ფოთი XXI

21232 431953530

ამრიდი

21233 215086939

მშრომელთა პროფესიული კავშირი სოლიდარობა-1

21234 212795867

ქრისტიანული საზოგადოება მშვიდობის მაუწყებელი

21235 400265967

ჯგუფი სოციალური ცვლილებებისთვის

21236 404539399

ვასილ მჟავანაძის სახლ-მუზეუმი

21237 239396346

საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

21238 211380824

შეიპინგის საერთაშორისო ფედერაციის საქართველოს ფონდი მის სილამაზე

21239 400000422

ფოლკლორის საერთაშორისო ორგანიზაცია აიოვ ჯორჯოა

21240 406105281

ლომები

21241 416338234

ახალი შესაძლებლობები

21242 404447381

ქურ-ხაზარი

21243 405152427

ნოვაციო

21244 205138313

ზალიკო ქიქოძის ფონდი

21245 445567020

მოძრაობა ახალგაზრდა ლიდერთა ინიციატივა

21246 200008188

ქ. თბილისის N46 საბავშვო ბაგა-ბაღი

21247 406350791

შპს გოლდენ თრეიდ

21248 430034376

ტაეკვანდოს სპორტული კლუბი ზესტაფონი

21249 206311409

საქართველოს თაიძის და ჩიგუნის ფედერაცია

21250 447863526

შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

21251 406159026

ერთად თანასწორობისთვის

21252 433104213

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების მაწიმის, რაჭის უბნის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

21253 242000990

საკრედიტო კავშირი წინსვლა

21254 445540326

ჩემპიონთა აკადემია

21255 439392435

ჭიღლაძეთა საგვარეულო კავშირი

21256 405181459

დამოუკიდებელ ინიციატორთა ჯგუფი (იგი)

21257 202064979

საქართველოს გულის ქირურგთა ასოციაცია

21258 412745739

პოსტერუმ ქუთაისი

21259 445429563

საზღვაო მენეჯმენტის ქართული ლიგა

21260 412707343

პროგრესული თაობა

21261 238752202

საფეხბურთო კლუბი "მტრედები"

21262 205263686

ახალგაზრდები გაეროსათვის-საქართველო

21263 416293530

მაისადო, საერთაშორისო ქალთა უფლებების, ლიდერობისა და ჯამრთელობისათვის

21264 405003124

სამოქალაქო მოძრაობა საბურთალოს პარკი

21265 440394315

ლიდერთა სახლი

21266 221292642

სათემო კავშირი საყულია

21267 226578735

ბირლიკი

21268 202361746

კავშირი "საქართველოს ჩიარლიდინგის ეროვნული სპორტული ფედერაცია"

21269 205025051

საქართველოს ტელემედიცინის კავშირი (ასოციაცია)

21270 204570008

ათინათი საქართველო

21271 234230383

ქვემო ქართლის მერძევეთა ასოციაცია "გორელი"

21272 400000618

იმედის სახლი 2010

21273 435430963

ახალგაზრდული გაერთიანება მერმისი

21274 406210130

ფორსეტი

21275 247003629

ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი

21276 424612057

ომისა და სამხედრო ძალების ახმეტელ ვეტერანთა კავშირი

21277 222940842

სათემო რეგისტრირებული კავშირი თარიკონი

21278 234214800

ფონდი "აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზოგადოების "ინვალიდთა საერთაშორისო
თანამშრომლობისათვის საქართველოო

21279 445624753

ძირითადი შემოსავლების ფონდი

21280 404463120

ნატურა

21281 423354694

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ აზავრეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

21282 204509415

საქართველოს ხელოვნების განვითარების ასოციაცია,,არტ-ლინკი"

21283 220359715

ნიკოსია XXI

21284 404600874

თვითშემეცნების ცენტრი

21285 245445932

ტაილანდური კრივისა და კიკბოქსინგის აჭარის ფედერაცია

21286 212699695

საქალაქო მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი კავშირი.

21287 404380987

საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია

21288 412749227

საფეხბურთო კლუბ ქუთაისის ტორპედოს განვითარების ფონდი

21289 406314787

ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ფონდი

21290 432385554

თიანეთის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

21291 242002587

გურიის დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია

21292 204574120

ფონდი "ქართველი"

21293 212709336

საერთაშორისო საქველმოქმედო ჰუმანიტარული კავშირი ცედაკა

21294 427727793

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების საზოგადოება

21295 406354975

სუფთა ხელებით

21296 440886711

პატარა ანგელოზი უშვილო წყვილთა თანადგომა

21297 206338569

ახალი თაობა - დემოკრატიული საქართველოსათვის

21298 232559781

კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

21299 431168292

სიცოცხლის იმედი

21300 400011946

სიცოცხლისათვის

21301 412712177

თეატრისა და კინოს საერთაშორისო აკადემია

21302 405142750

საქართველოს ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირი

21303 211376278

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი

21304 204420144

მეფუტკრეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროფკავშირი

21305 406223572

სპორტული კლუბი ლომისი

21306 218035034

ასოციაცია მეოხი

21307 200259200

რეფორმების ახალგაზრდული ცენტრი

21308 243891017

ხაშურის ჭიდაობის გაერთიანებული სახეობათა კავშირი

21309 212825291

საქართველოს ახალგაზრდა და ამაგდარ პედაგოგთა ასოციაცია

21310 400321754

თანამედროვე ხუთჭიდისა და ტრიატლონის ქალთა კლუბი

21311 216394060

პ.ს.მ. ჯგუფი

21312 445415097

ასოციაცია ლოგისტიკის რეგიონული ცენტრი

21313 406122128

პროფესიონალთა გაერთიანება ხის მოვლისათვის საქართველოში

21314 401951189

კავშირი პრესა - საქართველო

21315 445603160

გირის სპორტის, მასრესლინგის, ბაგირის გადაძალვისა და კროსფიტის (ძალისმიერი ფიტნესის) აჭარის
ფედერაცია

21316 217892788

კავშირი ერთობა

21317 230092128

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

21318 405146417

სკოლამდელები-ჩვენი მომავალი

21319 442729166

ლიის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

21320 241997826

ასოციაცია "ვარგე"

21321 402185764

საქართველოს სისტემური ოჯახური ფსიქოთერაპიის ასოციაცია

21322 204549499

დიასპორის ცენტრი საქართველოში

21323 404908686

საქართველოს მეწარმეთა კავშირი

21324

შემწეობა

21325 226151918

საქართველოს ბიატლონის ეროვნული ფედერაცია

21326 200073339

მოსახ.ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის დაცვის საერთაშორისო სამედ.ასოციაცია `ჰიუმენითიინტერნეიშნლ`

21327 412755647

საქართველოს ახალგაზრდთა ოფთალმოლოგთა ასოციაცია

21328 204557737

"ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ფონდი"

21329 233645632

სათემო კავშირი იმედი

21330 218082358

ატენის სიონის აღორძინება-2

21331 216362870

რუსთავის ელემენტარული სკოლა–ბაღის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

21332 405257699

ვივა არტე

21333 211402098

სამეც კვლევიტი ასოციაცია "ადამიანი-გარემო" ყოფ სრულ საქ ოფოლოგთა საერთ. ასოციაცია "ადამიანიგარემო"

21334 245445139

მთიები

21335 402090768

საქველმოქმედო ფონდი დათუჩა

21336 405050091

ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის განვითარებისა და ჩვილ ბავშვთა სახლის დახმარების
საერთაშორისო კავშირი

21337 224072107

სამყარო

21338 205028165

"სათნოება და იმედი"

21339 218082036

ქალთა სათემო ორგანიზაცია ნიქოზი

21340 233646640

სათემო კავშირი ზეგანი

21341 406099724

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი საქართველო

21342 404909417

საქართველოში სამუსიკო ხელოვნების მხარდაჭერისა და განვითარების ფონდი

21343 400304292

გრანდ ავლაბარი

21344 238774590

საფრენბურთო კლუბი-ჯიკო

21345 442729086

საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია

21346 212810083

იმერეთის ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია

21347 203862864

საქართველოს ვეტერანთა ცენტრალური კავშირი

21348 436043354

ფორმულა 21

21349 405188158

სამოქალაქო საზოგადოების ლაბორატორია

21350 406309169

საქართველოს პროფესიული ტანსაცმლის მწარმოებელთა ასოციაცია

21351 405089942

ხვალინდელი დღე

21352 423354872

საქართველოს ახალქალაქის რაიონის სოფელ ბეჟანოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21353 400044983

სექანიების საგვარეულო კავშირი

21354 405313245

ფენიქსი 2019

21355 202391429

ჯაიკას პროგრამით კურსდამთავრებულთა საქართველოს ასოციაცია

21356 205278956

დოგ ორგანიზეიშენ გეორგია

21357 226577736

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო იურიდიული პირი "გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის
მუზეუმი"

21358 212920044

ქართველ და ევროპელ ექიმთა ალიანსი

21359 233645945

გურიის რეგიონალური განვითარების ცენტრი

21360 404610603

ბადია

21361 223103175

წყალმომხმარებელთა ასოციაცია.

21362 204432943

პარიკმახერთა და კოსმეტოლოგთა ფედერაცია

21363 205279483

თბილისის რაგბის კავშირი

21364 405368579

ეკოტონი

21365 200248623

უფლის ანგელოზები

21366 204447143

საქ. შსს უშიშროებისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა კავშირი „ქომაგი“

21367 405282590

ერთად მომავლისთვის

21368 204962718

"მეცნიერების და კულტურის მოღვაწეთა თანადგომის საზოგადოება"

21369 202220042

საერთაშორისო ურთიერთობების და ბიზნესის განვითარების სააგენტო

21370 204998798

"კავკაზ ეიდ"

21371 442729175

ერთად მომავლისთვის

21372 420007708

ზუგდიდის ახალგაზრდული ასოციაცია გოკურცხი

21373 235893397

სამხე

21374 404504023

საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფედერაცია

21375 405195550

საქართველოს სამკურნალო და განმაჯანსაღებელი ტურიზმის ასოციაცია

21376 412760418

სიკეთის ქალაქის ფონდი

21377 448390134

არტ & კულტ - Art & Cult

21378 405104159

საქართველოს მუაიტაის ასოციაცია

21379 218037327

კავშირი მომავლის მიზანი

21380 404544980

ქვაკუთხედი

21381 400166770

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ლიხეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

Together for Future

21382 200215338

აისეკ საქართველო

21383 204514677

ასოციაცია "ახალი რეგიონი"

21384 238754442

სათემო კავშირი ,,ყაზბეგი"

21385 216404273

ქ. რუსთავის #8 საშუალო სკოლის მასწავლებელთა და მშობელთა ასოციაცია

21386 224091435

სხვილისის სომეხ კათოლიკეთა გაერთიანება

21387 443867086

არაფორმალური განათლების სახლი

21388 404486374

განათლების საკონსულტაციო ცენტრი

21389 432385634

თიანეთის წყალი

21390 400153711

ჰაკ თბილისი

21391 400144027

საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი

21392 406307857

საქართველოს თხევადი გაზის იმპორტიორთა და რეალიზატორთა ასოციაცია

21393 404583438

საქართველოს მაგიდის ფეხბურთის ეროვნული ფედერაცია

21394 253071429

ფონდი "თანადგომა'

21395 220350616

ზნე

21396 434171772

ოცნების კარი

21397 200203653

მედია-კავშირი "ევრაზია"

21398 445493868

დემოკრატიული აუდიტის ცენტრი

21399 204539222

შ. რჩეულიშვილის სახ. ადამ. უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საერთაშ. საქველ. ფონდი ადვოკატი

21400 221300456

წყალტუბოს რაიონის სოფელ ოფშკვითის სათემო კავშირი ახალი ცხოვრება

21401 233146618

ლელი

21402 404932533

მედიის ინსტიტუტი

21403 446755921

ქედის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

21404 235145972

თამაკონი-21

21405 406241801

საინფორმაციო ცენტრი საქართველოში რუსეთის ოკუპაციის შესახებ

21406 426522444

ყარაჯალარი 2013

21407 205036414

სსიპ საქ ტელერადიომაუწყებლობის გაერთიანებული პროფკავშირული კომიტეტი

21408 245617881

აჭარის ა.რ. ქართული საბრძოლო ხელოვნება

21409 204962754

"მშენებელი"

21410 405239264

კავშირი საქართველოში ბიოგრაფიაზე მუშაობისათვის

21411 202065148

ასოციაცია "ინტერნეტი ყველასათვის"

21412 401989808

თბილისი სალსა

21413 400294757

ფუნდამენტური უფლებებისა და განვითარების ინსტიტუტი

21414 404431361

საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდი

21415 422719785

ჰიუმან ინ ლავ (ევროპ)

21416 204874564

საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგი

21417 424068323

სამცხე-ჯავახეთის ჟურნალისტთა კავშირი

21418 404532573

სამოქალაქო-სამხედრო ურთიერთობების ცენტრი

21419 204423178

იუნესკოს საერთაშორისო გრძელვადიანი პროგრამის „ადამიანი და ბიოსფეროს“ (მაბ) საქართველოს
ეროვნული კომიტეტი

21420 202193660

მოძრაობა აფხაზეთი ნდობა და თანამშრომლობა

21421 406289760

საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტი

21422 405098040

თავისუფალი ახალგაზრდა

21423 249267733

აფხაზეთის სტუდენტურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

21424 202055701

თბილისის №39 საბავშვო ბაგა-ბაღი

21425 206119109

საქართველოს თათართა სათვისტომოს კულტურულ-საქველმოქმედო და სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კავშირი ბულგარი

21426 404466573

საზოგადოების განვითარების ცენტრი

21427 202460345

თბილისის საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაცია

21428 239393759

რეგისტრირებული კავშირი საჩხერის ძიუდოს ფედერაცია

21429 445422212

კიწმარიშვილთა საგვარეულო კავშირი

21430 218029345

ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის კავშირი

21431 406096665

კავკასიური ინიციატივა

21432 412722594

ჭიდაობის კლუბი ოლიმპი

21433 231284179

"სოციუმი 2"

21434 230869432

მაგი 2007

21435 202463379

სამოქალაქო განათლების ფონდი

21436 405235124

საქართველოს სპორტული დაბრკოლებათა გადალახვის ფედერაცია

21437 406273189

საქორწილო ვარსკვალების ჯილდოები

21438 433648822

არტ კაფე გურები

21439 435433041

საქართველოს, სამეგრელოს, მარტვილის რაიონი სოფელ გაჭედილის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

21440 241495921

ყაზბეგის რაიონის საჯარო მოსამსახურეთა და საზოგადოებრივი გაერთიანების მუშაკთა პროფკავშირი

21441 439393951

ქორეოგრაფიული ანსამბლი მოდინახე

21442 441558191

საქართველოს ყვარელის რაიონის სოფელ შილდას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21443 442261570

საბრძოლო ხელოვნებათა საერთაშორისო კლუბი ჯორჯია

21444 406152595

საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების განვითარების ცენტრი

21445 226163273

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"

21446 440889558

საქართველო, შიდა ქართლი, ქალაქ ქარელის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21447 400292982

ზედექსისი

21448 429328140

მშვიდობის მშენებლობა და კვლევა

21449 417873545

კარალეთის ქალთა სოლიდარობის ცენტრი

21450 402037844

აგრო-სერვის კონსალტინგი

21451 416302824

სამოქალაქო განვითარების ფონდი

21452

ახალგაზრდა მოკრივეთა კლუბი აღორძინება XXI საუკუნე

21453 400092797

ახალგაზრდები საერთაშორისო ხედვისთვის

21454 439862864

სენაკის სასოფლო დარბაზი

21455 233113911

საზოგადოება "თავრი"

21456 242574576

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი

21457 404563986

საქართველოში ელექტრონული გადახდების განვითარების კლუბი

21458 205096581

სკოლადამთავრებულთა ასოციაცია 55

21459 231249379

კავშირი "თელავის საინფორმაციო ცენტრი"

21460 405295826

საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის გიგოს ფონდი

21461 204444244

საქართველოს ეკონომისტთა რეგისტრირებული კავშირი

21462 445419501

საქართველოს შოტოკან კარატე-დო ეროვნული ფედერაცია

21463 405188345

საქართველოს ენისა და მეტყველების თერაპევტთა ასოციაცია

21464 237066848

ოზურგეთის ლინგვისტიკური ცენტრი

21465 422934249

ბუგეული 2011

21466 224074445

კაშირი "სამცხე"

21467 245560110

სახალხო მოძრაობა მომავლისათვის

21468 204558264

ალექსანდრე შიმკევიჩის ფონდი

21469 245603538

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ასოციაცია

21470

რეგისტრირებული კავშირი შავი და აზოვის ზღვების ნავსადგურების ასოციაცია

21471 204562482

საქართველოს ახალგაზრდა ეპილეფტოლოგთა კავშირი

21472 200273079

ჯანდაცვის ორგანიზატორთა ასოციაცია

21473 205048009

საქართველოს სპორტული აკრობატიკისა და სპორტული აერობიკის ეროვნული ფედერაცია

21474 206186170

საქართველოს კულინართა გილდია

21475 439871676

ბუტუტია

21476 404404818

საქართველოს სპორტული პოკერის ფედერაცია

21477 405488066

ინვიტრო დიაგნოსტიკის პროდუქციის იმპორტიორთა ასოციაცია

21478 404514183

ადამიანის საერთაშორისო უფლებათა დაცვა ინასი ცენტრი

21479 216395194

კლუბი G&A

21480 215600008

სახ. სტატისტიკის ჭიათუურის საქალაქო განყოფილება

21481 402177069

პლატფორმა 9 3/4

21482 206348193

ტორნადო

21483 430026410

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი

21484 405357732

ჯეო არტ-კლუბი

21485 202201740

შემოქმედებითი კავშირი ფიროსმანის ცენტრი

21486 224080483

კავშირი ახალციხელები

21487 204436477

ლიანა ისაკაძის ფონდი-ხელოვნების კაპიტალი

21488 204423445

რეგისტრირებული კავშირი კლუბი

21489 427739584

ასტროციტი

21490 404510926

მოქალაქეთა გაერთიანებების კავშირი ჩვენი აფხაზეთი

21491

დიდაჭარა

21492 405405057

საქველმოქმედო ფონდი იმედის რწმენა

21493 443857364

მე მიყვარს ხაშური

21494 231289664

კახეთის ჭადრაკის ფედერაცია

21495 204981467

საქართველოს რუს ქალთა კავშირი იაროსლავნა

21496 404390896

კავკასიის ხალხთა კავშირი

21497 200083131

საქართველოს სამეანო და გინეკოლოგიურ ანესთეზიოლოგთა ასოციაცია

21498 405374045

ბავშვთა თანასწორობის ცენტრი

21499 401964772

სამართლებრივი თანადგომის ცენტრი ეთნო

21500 416363553

სენტირე

21501 432549227

ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანება

21502

იმედი

21503 249267591

აფხაზეთის დახმარების ფონდი

21504 212825004

ერთობა, სათემო კავშირი

21505 402027828

საქართველოს დრიფტის და დრაგის ფედერაცია

21506 211401419

საზოგადოება "ქალები ფიზიკაში"

21507 204447492

ომის ვეტერ. საბრძ.მოქმედ.დროს დაღუპ.და უგზო-უკვლოდ დაკარგ.ოჯახების წევრთა რეაბილიტ.და
დასაქმ.ფონდი

21508 406109777

თბილისის საერთაშორისო ბაპტისტური ეკლესია

21509 433104507

ლექსო და მეგობრები

21510 431437260

თელავის საკალათბურთო კლუბი ბურჯი 2018

21511 229284048

საქართველოს მებრძოლთა კავშირის დუშეთის რ-ული ორგანიზაცია

21512 448056558

ხულოს საყოფაცხოვრებო სპეციალობების სწავლების ცენტრი

21513 204989771

ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის ცენტრი "თემიდა"

21514 406168784

სამართლიანი საარჩევნო გარემოსა და სოციალური კვლევის ცენტრი

21515 202194062

საზოგადოებრივი ურთიერთობის საინფორმაც. ცენტრი

21516 404518795

საქართველოს პროფესიონალური კრივის კავშირი

21517 404632313

გლობალ ჰოუფ ფართნერს

21518 418469062

ძიუდოს კლუბი ნიუ-გორი

21519 405510344

საქართველოს სასტენდო სროლის კლუბი ჩემპიონი

21520 442260679

ალიანსი-გლობალური ინიციატივა

21521 402006495

საზოგადოების განვითარებისა და ინტეგრაციის ცენტრი

21522 242270993

არგადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და სანიტარული ღონისძიებების მართვის ცენტრი

21523 405403344

ბრაის ბომოს საგანმანათლებლო ფონდი

21524 400111268

თბილისის საიალქნო კლუბი

21525 425058901

სოლიდარობა-XXI

21526 202930793

საქართველოს კლუბი რა? სად? როდის?

21527 418479168

ნეო ტვ

21528 421273026

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

21529 200181187

საერთაშორისო ასოციაცია "ბალავარი-საგანმანათლებლო რეფორმის ცენტრი"

21530 404600543

ათასწლეულის გამოწვევა

21531 405523161

თეგეტა გრინ პლანეტ

21532 426112636

კავშირი ტაბაწყური 2015

21533 439412137

ქართულ-ქუვეითური საფეხბურთო აკადემია

21534 404924481

მოდერნისტული მოძრაობის შენობების, ღირშესანიშნავი ადგილებისა და უბნების დოკუმენტაციისა და
კონსერვაციის საერთაშორისო კომიტეტის საქართველოს ეროვნული სექცია–დოკომომო საქართველო

21535 405459980

საქართველოს წყლის რესურსების მართვის ასოციაცია

21536 404984987

ახალგაზრდა ქუანთთა ასოციაცია

21537 204419968

ოხითაასოციაცია

21538 434157164

აზერბაიჯანელ ინვალიდთა ასოციაცია საქართველოში

21539 202458465

საქართველოს ეკონომიკის კვლევისა და ანალიზის ცენტრი

21540 438112383

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის ქალაქ საგარეჯოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21541 200273417

დაცული მოძრაობა

21542 204964556

მრავალძალის "წმინდა გიორგის" სახ. ეკლესიის აღორძინების ფონდი

21543 404463754

საერთაშორისო ფონდი ფენიქს-ლზ

21544 400060982

ახალგაზრდობა-სტაბილურობისა და მშვიდობის გარანტი

21545 231247969

თვითმმართველობა 2002

21546 204851605

საქართველოს მონადირეთა და მეთევზეთა ასოციაცია მონკავშირი

21547

იმედი

21548 204859803

ქ. თბილისის №85 საბავშვო ბაგა-ბაღი

21549 439422634

ფონდი საინტ

21550 404462657

ბიოენერგეტიკული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

21551 400150787

გუმანო

21552 204464864

თბილისის ფრენბურთის ფედერაცია

21553 405266242

საქართველოს კუბის ასოციაცია

21554 204469752

საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები ევროპისათვის (პროევროპა)

21555 218030271

სიღარიბის დაძლევის კავშირი

21556 406362449

ჰენკელის ფონდი

21557 204572435

საქართველოს ჭიდაობა სრიმის ეროვნული ფედერაცია

21558 434177286

საქველმოქმედო ფონდი ამინ

21559 406093285

საქართველოს სკვაშის ფედერაცია

21560 221284660

მედიკოსთა კავშირი ,,იმედი"

21561 212153792

საქართველოს მცირე ბიზნესში დასაქმებულ მუშაკთა პროფესიული კავშირი

21562 202162088

საქ.ინვალიდ და უმუშევარ შემოქმედთა საქველმოქმედო ფონდი მრწამსი

21563 200263516

საქართველოს სამართლებრივი დახმარების ცენტრი

21564 204444734

საქართველოს ფერმერთა სახლი

21565

რეგისტრირებული კავშირი თეთრონი

21566 202174119

ფსიქოფიზიკური ჯანდაცვის საერთაშორისო ასოციაცია ჰიუმენითი

21567 202051144

საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოება

21568 400148871

კავშირი განათლების განვითარებისათვის

21569 204442816

საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ახალგაზრდული კავშირი

21570 432542670

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის სამთავისისა და კასპის
ეპარქიის აღმშენებლობის ფონდი

21571 400092975

ჯორჯიან რეინბოუ სოსაითი (Georgian Rainbow Society)

21572 242001837

სათემო ორგანიზაცია კოხნარი-2001

21573 405136053

საქართველოს კინოინდუსტრიის დახმარებისა და განვითარების ფონდი

21574 405248067

საქართველოს იემდიარ ასოციაცია

21575 404907981

სრულიად საქართველოს კვაშილავათა საგვარეულო კავშირი

21576 205210519

ვედური კულტურის ასოცოაცია (კავშირი) "პრემა-ცენტრი"

21577 221295444

წყალტუბოს მემწვანილეთა ასოციაცია, კავშირი

21578 436683616

ნინოწმინდის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

21579 416305769

თანაბარი შესაძლებლობები ქვემო ქართლში-მომავალი საქართველოსთვის

21580 405323528

საზოგადოება საზოგადოებისთვის

21581 245586227

ქ. ბათუმის №5 საბავშვო ბაღი

21582 405110231

სახელმწიფო 3.0

21583 237081536

გურიის სამონადირეო ტურიზმისა და ბაზიერთა კლუბი

21584 406233892

ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია თიბა

21585 442570727

იმედი 2

21586 402042197

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, მახათას დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21587 404433877

სოციალურ-პოლიტიკური განვითარების ცენტრი

21588 431433825

ახალგაზრდული ხედვა კახეთი

21589 241582541

ახალგაზრდა შემოქმედთა და ხელოვანთა ფონდი "21"

21590 420002124

ფონდი ერთიანობა

21591 208215082

ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების კავშირი რევიუ

21592 446975266

ხინოწმინდის უხუცესთა საბჭო

21593 204967884

საერთაშორისო საქველმოქმედო კავშირი "აგაპე"

21594 404390878

ასოციაცია ეკო კრეატივი

21595 230870260

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "თეთრიწყაროს მდგრადი განვითარების კავშირი"

21596 438107601

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი

21597 216407840

შემოქმედებითი კავშირი "პანორამა"

21598 204508853

კავკასიის ახალგაზრდული გარემოსდაცვითი ქსელი

21599 216351089

ქვ.ქართლის რეგ. მენეჯერთა მხარდამჭერი ფონდი

21600 212795340

ბალახვანი რეგისტრირებული კავშირი სათემო ორგანიზაცია

21601 417899028

ა(ა)იპ სამაჩაბლოს ისტორიის ფონდი

21602 418468964

საქართველოს შიდა ქართლის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21603 402187619

მიუსაფარ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია ენ/ჯი

21604 204931351

საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი

21605 412681101

ბიბილეიშვილთა საგვარეულო კავშირი

21606 222726888

კავშირი ,,ადიგენი-2004"

21607 405410817

ანმუდი-საზოგადოებრივი მოძრაობა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისთვის

21608 204454964

ხელოვნების და განათლების საერთაშორისო ასოციაცია

21609 406232205

ძიუდოს კლუბი არწივები

21610 406118062

სპორტ. კლუბი არაგველები

21611 439863211

გოლასკური

21612 404520121

საქართველო,თბილისი, კრწანისი I ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21613 405072914

გაზეთი ძველი თაობა

21614 404905199

საქართველოს რეპროდუქციული მედიცინისა და ბიოლოგიის ასოციაცია

21615 216394667

კეთილი ნების ორგანიზაცია ხიდი XXI

21616 400033398

საგანმანათლებლო ინიციატივებისა და კონსულტაციების ცენტრი

21617 405227115

სახარების ქრისტიან-ბაპტისტთა რელიგიური საზოგადოება-მშვიდობის კათედრალი

21618 401996079

ჩვენი ინიციატივა

21619 405167661

მოლეკულური მედიცინა და ლაბორატორიული ტექნოლოგიები

21620 240393230

იურისტთა განვითარების ცენტრი

21621 242733743

სათემო კავშირი თეჯა

21622 422936880

ახალგაზრდა ხელოვანები რაჭიდან

21623 206195909

საქართველოს ადამიანის უფლებებისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის ორგანიზაცაია

21624 435892919

საქართველოს მესტიის მუნიციპალიტეტის ლენჯერის თემის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

21625 238752337

"პენსიონერთა და ვეტერანთა რაიონული კავსირი"

21626 404420587

კავშირი მეცნიერება და ხელოვნება ჰეგენია

21627 200259184

საქართველოს აზერბაიჯანელთა კონგრესი

21628 205005019

საერთაშორისო საქველომოქმედო ფონდი მნათობი

21629 204573103

შემწე

21630 226530153

გარდაბნის რ-ნის საზოგადოებრივი კავშირი ,,ვათანი"

21631 419994661

ნეოგენი

21632 429322360

მცხეთა-მთიანეთის ვეტერან ფეხბურთელთა გაერთიანება

21633 200068853

საქართველოს ფრანგულენოვან ჟურნალისტთა და პრესის კავშირი

21634 423098784

ასპინძის გარეგანათება

21635 405155184

საზოგადოებრივი კავშირი გუდაუთელი

21636 203861035

"საფეხურები"კავშირი

21637 204956422

"ჟურნალისტთა კავშირი 60 წუთი"

21638 405447191

მშენებლობით და იპოთეკით მევახშეებისგან დაზარალებულთა გაერთიანება

21639 404492241

საქართველოს კულტურის ხელშეწყობის ცენტრი

21640 406317249

ხალხის ხელისუფლება-სახალხო სამართალი

21641 234229974

ქვემო ქართლის მებოსტნეთა ასოციაცია ოქროყანა

21642 405381386

ცვლილებების მუზეუმი

21643 426112342

სპორტული კლუბი თორთი

21644 445577527

საქართველოს ინტერნაციონალური პრაქტიკული სროლის კონფედერაცია

21645 215118067

ტერ-ნიკოგოსოვის სახელობის საქველმოქმედო სამედიცინო საზოგადოება

21646 212699748

საქართველოს მშრომელთა საბჭო საზოგადოებრ.ორგანიზ.

21647 404381263

თბილისის საქალაქო სასამართლოს საჯარო მოხელეთა ასოციაცია

21648 248423530

ენციკლოპედია აჭარის მთავარი სამეცნიერო რედაქციის საქველმოქმედო ფონდი

21649 404445329

საქართველოს მძლეოსნობის განვითარების კავშირი

21650 402069104

ტრანსცენდენტული მედიტაცია საქართველო

21651 440889530

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ავლევის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

21652 204463446

საერთაშორისო ცენტრი - სტიქია, მდგრადი განვითარება

21653 416329002

არქეოლოგიის განვითარების ფონდი

21654 412722996

ამადგარ ქალთა ლიგა

21655 431439865

თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

21656 216398351

თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრის ქვ, ქართლის რეგიონალური სამსახური

21657 415112149

ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია

21658 402114804

ქართული ფესვები

21659 218078041

გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების №8 საბავშვო ბაგა-ბაღი

21660 426520605

საინიციატივო-სათემო კავშირი იმედი-კრწანისი

21661 204451020

ახალი ტექნოლოგიები ახალგაზრდობისათვის

21662 406176604

დაფერს ქლაბ ჯორჯია

21663 404931954

ასაკი და ჯანსაღი სიცოცხლე

21664 204971931

კავკასიის ხალხის კულტ. და ხელოვნ. განვ. საერთ.ფონდი "დაიჰმოხკი"

21665 206173790

მაღალი ტექნოლოგიების დანერგვის, განვითარებისა და მათი მომხმარებელთა დაცვის ასოციაცია
"ჰაიტეკი"

21666 205001460

პირველადი მასალებისა და ხარისხ. კონტრ. ლაბორატ."

21667 200247161

ფონდი "სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ"

21668 400147550

აფხაზეთის მძლეოსნობის ფედერაცია

21669 405467560

მენეჯერთა ასოციაცია

21670 205150325

"ხელისუფლების დანაშაულებათა და ბოროტად გამოყენების მსხვერპლთა დაცვის კავშირი"

21671 212825629

საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და სამოქალაქო ინტერესების დაცვის ცენტრი "არგუსი"

21672 202172914

"არ-ჯი" ჰუმანიტარული სახლი

21673 404857357

არასამთავრობო ორგანიზაცია უნითრენდ-ჯორჯია

21674 439400989

ახალგაზრდები ინტერკულტურული დიალოგისთვის

21675 431174560

ჩვენი ბუშეტი

21676 249268144

სოხუმის გარნიზონის მეომართა კავშირი "ჯიხა"

21677 405412290

ლისი ველის მდგრადი განვითარების საზოგადოება

21678 405255897

შავი ზღვა

21679 404488158

საზოგადოება XXI

21680 205200806

მედია ცენტრი ღია აფხაზეთისათვის

21681 435893874

საქართველოს ადამიანური რესურსების მართვის ასოციაცია

21682 404399940

კინემატოგრაფი და ახალგაზრდობა

21683 401944250

საქართველოს აუტიზმის საზოგადოება

21684 245529227

აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

21685 405006274

კახეთის განვითარების ცენტრი

21686 454407419

საფეხბურთო აკადემია დიდგორი

21687 243892203

მარტოხელა დედებისა და სოციალურად დაუცველი ფენების ასოციაცია არმაღანი

21688 406072182

რადიაციულ ონკოლოგიის ეროვნული ასოციაცია

21689 445424096

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფარიკაობის ფედერაცია

21690 202388834

საქართველოს აღორძინებისა და ერთა თანადგომის კავშირი "ორბელი"

21691 400278490

ინდური კულტურის ცენტრი საქართველოში

21692 404882980

ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალისაქართველოსთვის

21693 226527666

გარდაბნის რ-ის განათლების განვითარების ფონდი

21694 435431917

თანაბარი ჩართულობა

21695 400066110

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ფონდი წმინდა ანდრიას ჯვარი

21696 412692723

კავვშირი მწვანე ფარი

21697 242731219

მუსეიონი

21698 400188211

პანკისელი ახალგაზრდა ქისტ ქალთა გაერთანება მარშუო

21699 405332689

საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა და თავკისრის ქირურგთა საზოგადოება

21700 204575209

მშვიდობა და სოლიდარობა

21701 204975134

ადამიანის უფლებების დაცვა და ანტიკორუფციული კავშირი

21702

ჰუმანიტარული კავშირი MANO

21703 404451044

შავი ზღვის კინოს ინსტიტუტი

21704 220376938

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მძლეოსნობის ასოციაცია

21705 430799996

საქართველოს თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ კოდის, მუხათის, მარაბდის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

21706 230084333

ზესტაფონის საგანმანათლებლო პედაგოგიური კავშირი "რეფორმატორები"

21707 436032035

საქართველოს ტაილანდური ბოგსის ფედერაცია

21708 421269683

ჩხობაძეების გვარის კავშირი

21709 415110668

სპორტის აკადემია ლეონ

21710 431167881

კახეთის მასაჟის,სპორტული და აღმოსავლური მედიცინის ასოციაცია

21711 205285975

პოზიტიური არჩევანი

21712 420426006

რეზო და იზო ჟვანია ფუნდაციონ

21713 404983951

საქართველოს ბიოლოგიური მედიცინის ასოციაცია

21714 220341841

რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი თანაზიარი

21715 424067397

კავშირი აბათხევი

21716 401970355

მდგრადი განვითარების ფონდი

21717 404415487

ჩინური შაშის ფედერაცია

21718 203854169

"ინიციატივა"ასოციაცია - კავშირი

21719 406068963

საქართველოს უხუცესთა კავშირი სიბრძნე სიმართლისა

21720 212801440

საერთაშორისო სამშენებლო-საქველმოქმედო ასოციაცია კავკასუს

21721 404423771

საქართველოს ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების სპეციალობის მასწავლებელთა ასოციაცია

21722 405372591

გილდია

21723 404888449

მომავლის ინიციატივები

21724 404932757

მაღალი მიღწევებისა და სპორტულ მეცნიერებათა ასოციაცია

21725 405176544

არასამთავრობო ორგანიზაცია ქირონი

21726 405444023

საქართველოს პადელის ფედერაცია სპფ

21727 205270570

ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი მწვანე სახლი

21728 420008388

ზუგდიდის ქალთა საფეხბურთო კლუბი ფენიქსი

21729 204562838

ფონდი ახალი სახელები - საქართველო

21730 437066069

საქართველოს ალპაგუთის ფედერაცია

21731 441555452

საქართველოს საპატრიარქო გრემის სასულიერო სემინარია

21732 205145261

"ბარსელონას გულშემატკივართა კლუბი"'

21733 406333187

მეცნიერების ჰაბი

21734 222937455

თაკვერი XX1

21735 204968776

ბანოვანი-ქალი, ოჯახი, საზოგადოება

21736 445522444

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის აჭარის ა.რ. რეგიონული ორგანიზაცია

21737 405404254

საქველმოქმედო ორგანიზაცია 'სოციალური პროექტების განვითარების ფონდი'

21738 212705571

როინ კვასხაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი მემორიალი

21739 424616295

ახალგაზრდები პანკისის განვითარებისათვის

21740 402172803

მწვანე ნაბიჯი

21741 406062692

საბა ტყებუჩავას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი "საბა"

21742 426542574

მცხეთა-მთიანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ინიციატივა

21743 412677928

ქუთაისის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

21744 202946081

ბერძენ ბიზნესმენთა ხელშეწყ. კავშირი "ჰერმესი"

21745 400011296

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი

21746 402010630

დავეხმაროთ ერთმანეთს

21747 202463841

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა საერთაშორისო ორგანიზაცია

21748 205082845

სიგნეტი

21749 206342554

საქველმოქმედო ფონდი ლიკა

21750 439868966

ახალგაზრდები რეგიონის განვითარებისთვის

21751 400014916

დამოუკიდებელ სტუდენტთა ასოციაცია

21752 206333500

ქალაქ თბილისის N127 საბავშვო ბაგა-ბაღი

21753 424254050

ერთად შევძლებთ

21754 405024940

საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიციატივა

21755 405444997

აიდიეიჩ - საერთაშორისო განვითარების ჰაბი

21756

ქალაქ ამბროლაურის საინფორმაციო ცენტრი

21757 245623927

საქართველოს ახალგაზრდა ფარმაცევტთა ასოციაცია

21758 418468456

საქართველო, შიდა ქართლი, ქალაქ გორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21759 204426754

ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია

21760 211332155

საქართველოს გოჯუკაი კარატე-დოს ფედერაცია

21761 443871525

თავისუფალი მომავლისთვის

21762 445392496

მწერალთა სახლი

21763 404562424

საკრედიტო სააგენტოების ასოციაცია

21764 420424856

საქართველოს სამეგრელოს ზუგდიდი მარჯვენა სანაპიროს ქუჩის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

21765 404973515

მედიაLIne დემოკრატიისათვის

21766 406050446

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი

21767 417879399

გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სააგენტო

21768 239406674

ააიპ წმინდა ნინოს სახელობის საირხის მართლმადიდებლური გიმნაზია

21769 404440244

გაერთიანებული ემიგრანტები

21770 215608028

"მერანი"

21771 220348791

ჯუმი

21772 405102277

საქართველო-ქურთისტანის (ერაყი) სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების სააგენტო

21773 204960523

საქ.კომპიუტერული სისტემების განვითარების ასოციაცია

21774 404962821

Progress in Demos

21775 215102001

ქ. ფოთის საბაიდარო ნიჩბოსნობისა და კანოეს ასოციაცია

21776 236685388

არასამთავრობო ორგანიზაცია (კავშირი) იმედი

21777 430033484

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კვალითის დასახლების დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

21778 400272110

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი

21779 404462675

ღრმა სტრუქტურული რეფორმების ცენტრი

21780 402188645

საზოგადოებრივი მოძრაობა პირველი ძალა ქართველი ერი

21781 404929208

ალტერა

21782 427716019

რეგიონალური განვითარების ინსტიტუტი

21783 219994665

სამეგრელო ზემო-სვანეთის მონკავშირი

21784 427726883

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21785 248387393

ველური ბუნების დაცვის საზოგადოება ჭაობი

21786 401965995

ფონდი საქართველოსთვის

21787 400143073

ქართული ნაგაზის ეროვნული სპორტული ფედერაცია

21788 204426585

საქართველოს ჩეჩნურ-კავკასიური კომიტეტი. კავშირი

21789 402205476

ფონდი გრეით ჯორჯია ჩერითი

21790 216415822

ანსამბლი მე რუსთველი

21791 206195525

გარემო და ჯანმრთელობა

21792 230870484

AGDA

21793 405204826

სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი

21794 433650195

საჭადრაკო კლუბი ლანჩხუთი

21795 200068087

ინვალიდთა და დაღუპულთა ოჯახების დახმ. და დასაქმ. კავშირი `მამულო ჩემო`

21796 404396783

კულტურული და საქმიანი თანამშრომლობის საერთაშორისო ასოციაცია არგენტინის სახლი
საქართველოში

21797 204505810

პარტია ,,საქართველოს გზა'

21798 404973178

პირად მცველთა ეროვნული ასოციაცია

21799 438734960

ქალური როლები

21800 404459340

საქართველოს კინოპროდიუსერთა გილდია

21801 251723764

გალის რაიონის პროდუქთიული მეცხოველეობა

21802 204459834

ჩხოროწყუ

21803 224072269

"ანდრიაწმინდა"

21804 404553568

რაგბის კლუბი ძმები

21805 404612497

სამართლის მულტიფუნქციური განათლების და ექსპერტიზის ცენტრი მართლმსაჯულების სახლი

21806 426521695

ვახტანგისის თემი

21807 200272294

ფონდი ბარბალე

21808 446980615

საქართველოს ღვინისა და ვაზის გზების ასოციაცია

21809 232577912

სოციალურად დაუცველ ქალთა ასოციაცია ფიქრის გორა

21810 404967407

საქართველოს მეგზევეთა საზოგადოება

21811 400031274

ნიკოლიშვილთა საგვარეულო კავშირი

21812 211325653

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

21813 245611226

ქ.ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა - თერთმეტწლედი

21814 231248094

განათლების და მეცნიერების მუშაკთა პროფკავშირის რაიონული საბჭო

21815 205209914

ონკოლოგიური პრევენციისა და მონიტორინგის ცენტრი

21816 401990431

ჩემი ბინა

21817 406061103

საქართველოს პედაგოგთა და მშობელთა ასოციაცია

21818 438119206

საგარეჯოს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

21819 402041599

ინტერნეშნლ ინტელექტ ინკორპორეშნ

21820 204478868

საქართველოს განვითარების ფონდი "მშვიდობა"

21821 448417605

ბათუმის სახარების რწმენის ეკლესია

21822 234065043

"უშბა"

21823 424067583

კავშირი ბიეთი 17

21824 418474653

შიდა ქართლის რეგიონალური კალათბურთის ფედერაცია

21825

გურიის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კავშირი გურია-2002-2

21826 204563481

საქართველოს ჰოსტელების ეროვნული ასოციაცია

21827 204430856

ტრანსპორტელთა საერთაშორისო კავშირი-2001

21828 400029330

საზოგადოებრივი ხელოვნების პლატფორმა

21829 400207469

საზოგადოება სასოება

21830 242008803

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

21831 202061277

საგანმანათლებლო თანამშრომლობისა და განვითარების ცენტრი

21832 405349412

ხელოვნური ინტელექტის კვლევითი საზოგადოება

21833 405355609

პარკი არ მინდა

21834 405364421

აეროკლუბი ავიატორი

21835 406311334

საქართველოს არაბთა საზოგადოება

21836 204503064

რეგისტრირებული კავშირი ჟურნალისტური კვლევების საერთაშორისო ანალიტიკური ცინტრი თემა

21837 400198406

ალპბახის კლუბი - საქართველო

21838 206099489

საზოგადოებრივი კავშირი "ვაზისუბანი"

21839 405031576

ყველა თაობა საქართველოსთვის

21840 402014967

ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ბიოუსაფრთხოების ასოციაცია

21841 235893930

სვანეთის ბიზნეს ცენტრი

21842 430805907

იურიდიული განათლების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

21843 202378480

გადავარჩინოთ კათარზისი

21844 200066766

დემოკრატიისა და ეროვნულ ღირებულებათა ინსტიტუტი

21845 216410088

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "საქართველოს უ-შუს ფედერაცია"

21846 405195890

სამოქალაქო ინიციატივა - დემოკრატიული, ევროატლანტიკური არჩევანისათვის - იდეა

21847 206143350

დონე

21848 402043720

საქართველოს უკვდავი ჯარი

21849 404620102

არა ნარკომანიას!

21850 203842510

გადასახადის გადამხდელთა კავშირი

21851 203866879

"იურფინინვესტი"იურიდიული-საფინანსო-საინვესტიციო კორპორაცია. კავშირი

21852 245435293

საფეხბურთო კლუბი დინამო (სოხუმი)

21853 400168796

ეკოლოგიკა

21854 400012240

აფხაზეთის დევნილთა დახმარების ფონდი არგო

21855 445516273

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ფედერაცია

21856 406122137

ახალი თაობა მამულისათვის

21857 445584699

კავკასიური არქიტექტურისა და არქეოლოგიის კვლევის ცენტრი

21858 249261800

აფხაზეთის ომის ვეტერანთა კავშირი

21859 401951624

საქართველოს ახალგაზრდების განვითარებისა და განათლების ასოციაცია

21860 249269580

ინვალიდებისა და უმწეოთა სამედიცინო მომ,სახ. საქველმ. ფონდი

21861 242731521

იმედი

21862 445420900

რუსეთ-საქართველოს მეგობრობის საერთაშორისო საზოგადოებრივი გაერთიანება-ახალი ხიდი

21863 415589269

მე მიყვარს ჭიათურა

21864 405425491

სანუგეშოს ღვთისმშობლის საქველმოქმედო ფონდი

21865 404860691

საქართველოს ინჟინერთა და მეცნიერთა ასოციაცია

21866 204559441

ჰელპ ზე ჩილდრენ

21867 405176250

საქართველოს მენეჯმენტის კონსულტანტთა ასოციაცია

21868 204982983

"ამერიკულ- კავკასიური ურთიერთობების განვითარების ცენტრი"

21869 222440062

ინვალიდ და ობოლ ბავშვთა, მრავალშვილიან და მარტოხელა დედათა კავშირი აი ია

21870 200259344

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების და ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია

21871 204964002

დიპლომისშემდგ. განათლების სახ. სამედ. აკადემიის პროფკომიტეტი

21872 211397834

ასოციაცია გეოიმიჯი

21873 439398233

საჩხერის თანამედროვე ხუთჭიდის და ტრიატლონის ფედერაცია

21874 404929182

ლოს ანჯელესის წმ. ნიკოლოზის სახელობის ქართული მართმადიდებლური ეკლესიის მშენებლობის
ფონდი

21875 401957450

ბარამიძეთა საგვარეულო კავშირი

21876 245439208

Deutsches Haus

21877 209466460

ფირმა "როიალ კოიმანსი ბ.ვ"

21878 202060349

მსოფლიოს ხალხთა სპორტული და თანამელროვე ცეკვების საქართველოს საბჭო

21879 405414519

საქართველოს ვაზისა და ღვინის იურისტთა ასოციაცია

21880 212707267

იმერეთის ახალგაზრდობის კავშირი

21881 216440750

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "კავშირი რუსთავის კალათბურთისათვის"

21882 239868292

საქართველოს პოლიციის პენსიონერთა და ინვალიდთა კავშირი ,,აბჯარი"

21883 404619864

განათლების ხელშეწყობისა და საინვესტიციო ფონდი

21884 402183980

ივერია 50

21885 406221976

ნაციონალისტური საქართველო

21886 412711908

სიხარული

21887 412673593

ქრისტიანული აღმსარებლობისა და სარწმუნოების გამავრცელებელი საზოგადოება ფერისცვალება

21888 202058673

ქველმოქმედ ექიმთა ასოციაცია

21889 202062249

საქმიანი საქართველო

21890 233645570

კავშირი ახალი თაობა XXI საუკუნე

21891 200240462

XXI საუკუნე საქართველოს მომავალი

21892 226565945

თვეთნულდი 2005

21893 204426816

წ.ა.მ.ი.

21894 404386080

საქართველოს ებრაელთა კავშირი

21895 222942289

ბოსტნეულის თესლის მწარმოებელი ფერმერთა ასოციაცია გორი

21896 430806069

მასტერ ლიგის გუნდი გარისი-1556

21897 425362546

საქართველო ბოლნისის რაიონის სოფლების რაჭისუბნის, სამტრედოს, ხატისოფლის, დისველის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21898 224624084

საქართველოს ხალხი " People of Georgia"

21899 445599610

აჭარის საექთნო ასოციაცია

21900 212879116

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ფედერაცია

21901 404446042

თეატრის განვითარების ფონდი

21902 205041578

თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის

21903 245441856

ადამიანთა უფლების დაცვის აჭარის რესპუბლიკური ორგანიზაცია

21904 405406957

ჯ-იდეა

21905 436253876

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო

21906 253072311

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მეომართა კავშირის გულრიფშის რ-ული ორგანიზაცია

21907 404404211

ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ს საორგანიზაციო კომიტეტი

21908 404915678

ექსტრემალური სპორტის ასოციაცია

21909 204562981

უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი - კავკასია

21910 231244775

თელაველი

21911 404544221

საჯარო პოლიტიკის ლაბორატორია

21912 245627335

აჭარის რეგიონალური საავტომობილო ფედერაცია

21913 240907550

კავშირი ასოციაცია ,,კურაციო - 2003"

21914 404481663

ასაკოვან სპორტის მოყვარულთა საქართველოს ეროვნული კომიტეტი

21915 229319582

კავშირი ნექტარი

21916 443854483

ზრდასრულთა განათლებისა და დასაქმების რესურსცენტრი

21917 405314146

ალტერნატივა საქართველოსთვის

21918 405005104

ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა კლუბი

21919 206168298

ჯის

21920 405509089

ფრენბურთის კლუბი ქართველა

21921 205012608

მსოფლიო საზოგადოების საყოველთაო უზრუნველყოფის ფონდი სამართლიანობა

21922 405421137

განათლებისა და განვითარების პლატფორმა

21923 205015259

ი.ანდრონიკაშვილის სახ.ეპილეფსიით დაავადებულთა სამედიცინო, სოციალური და სასულიერო
დახ.ასოც.

21924 405444354

დემოკრატიისა და მმართველობის ცენტრი

21925 212804535

საქართველოს კომპიუტერული სპორტის ფედერაცია

21926 202959067

ნეიროქირურგიისა ნეირორეაბილიტაციის განვ. საერთაშ. ფონდ. ფილიალი საქ.

21927 203853525

საქართველოს ცეკვისა და სპორტული ცეკვის ლიგა

21928 204995764

"საქართველოს ტრანსპორტის მენეჯმენტის ასოციაცია"

21929 204437635

საქართელოს ნეიროლინგვისტიკური პროგრამების ასოციაცია

21930 203840399

საქართველოს საქველმოქმედო სპორტული და შემოქმედებითი კავშირი "ძმობა"

21931 404563628

მშობლები შვილების დასაცავად

21932 202159653

მ.გრუშევსკის სახ. პირველი უკრაინული სკოლის განვითარების ფონდი

21933 203822319

"სტრასბურგის ჯგუფი"არასამთავრობო ორგანიზაცია. კავშირი

21934 405502745

ექსპერიმენტული თეატრის განვითარების ფონდი (ეთგ)

21935 445569509

სამართლის და ინოვაციების კვლევის ცენტრი

21936 235446335

სათემო კავშირი "კიწია"

21937 415091625

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი

21938 445565068

აპრიორი მეცნიერება

21939 200233620

ქალაქ თბილისის №106 საბავშვო ბაგა-ბაღი

21940 424614297

საქართველოს ახმეტის რაიონის ქალაქ ახმეტის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

21941 405402470

ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის აკაკი ჯორჯაძის სახელობის საერთაშორისო
საქველმოქმედო ფონდი ბერმუხა

21942 404489460

ახალგაზრდული კავშირი ეკოლოგიის მცველები

21943 412761364

ქალაქ ქუთაისის უქიმერიონის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი გორა

21944 212702093

საქ. ავიაციის მ/პროფკ.-ქუთაისის აეროპორტის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

21945 440893847

ქარელის სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია

21946 434179710

შაუმიანის ქალთა ორგანიზაცია

21947 202926138

ვიდერგებურტ-ი სოციალურ-საბაზრო ეკონომიკის განვითარ.

21948 400111605

საზოგადოებრივი კომუნიკაციების კვლევისა და განვითარების ცენტრი

21949 424251758

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

21950 216453353

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "მომავალი თაობისათვის"

21951 415085589

ქაჯაიების საგვარეულო კავშირი

21952 220415664

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მუზეუმების ცენტრი

21953 401958930

მონადირეთა-მეთევზეთა და ბუნების მოყვარულთა კლუბი ხირიმი

21954 416340338

კავშირი რუსთავის რუსთავი

21955 204559799

საქართველოს ტურისტული რესურსების კვლევიი ცენტრი

21956 426518789

კარაიაზი 2011

21957 203833281

"საქართველოს რადიოცენტრის"პროფესიული კავშირი

21958 405026939

თრემალოს სიონის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

21959 405249208

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ბეთმასტერი

21960 226109680

ბორჯომის ბავშვთა ფედერაცია

21961 206278197

რაგბის კლუბი ივერია - 07

21962 404612601

მოძრაობა დროა

21963 204979942

"ზავი"

21964 202193713

საქართველოს ახალგაზრდობის უფლებათა დაცვის და განვითარების კავშირი

21965 405414010

პატარა ადამიანები საქართველოდან

21966 245615473

აჭარის სომეხ ახალგაზრდათა ასოციაცია მერ აპაგან

21967 215148999

ტაძარმშენი

21968 205270240

ჯანსაღი ცხოვრება

21969 405234312

ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსი

21970 205027718

სამკურნალო ფიზკულტურისა და სპორტული მედიცინის სამეცნიერო სამედიცინო ასოციაცია

21971 422717082

კავშირი ჩვენი ნუგეში

21972 444959430

სამოქალაქო პროექტების ცენტრი

21973 204562302

საქართველოს ადვოკატთა პროფესიული კავშირი

21974 404986690

შენ მარტო არ ხარ

21975 229658572

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

21976 437976228

ჭალა 2011

21977 405382697

ურბანული ბაზა

21978 217892831

მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება გორის ციხე

21979 402119079

ივენთორი

21980 204962317

"კავკასიის ბიზნესის სწავლების განვითარების ფონდი"

21981 416312920

საერთაშორისო საზოგადოება

21982 402025973

საქართველოს უსინათლოთა საფეხბურთო ლიგა

21983 419992832

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მეფუტკრეთა ასოციაცია კოლხი ფუტკარი

21984 441486429

ყაზბეგის განვითარების ფონდი

21985 445632913

ცენტრ ტირ 2

21986 405201491

ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება

21987 439867262

საცხენოსნო კლუბი -მუსტანგი

21988 202224878

ადამიანის უფლებების დაცვის ცენტრი

21989 224075140

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი ცენტრი

21990 404501188

საქველმოქმედო ფონდი მთაწმინდა

21991 406179987

დედის ხელები

21992 400324190

ემი

21993 400178534

ასოციაცია ციფრული საქართველო

21994 406117483

სოციალურ-ეკონომიურ უფლებათა დაცვის სახლი

21995 420004355

ა-პრიორი

21996 405263469

საქართველოს მოტოციკლების ფედერაცია

21997 216383964

საქართველოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების კავშირი "თამარი"

21998 445387457

დავითაძეთა საგვარეულო საზოგადოება

21999 405022577

ევროპული კავშირის კვლევების ასოციაცია

22000 405016156

კავშირი სოციალური სამართლიანობის დაცვის ცენტრი

22001 404393946

საზოგადოება სტუდენტები სტუდენტებისათვის

22002 205191362

კავშირი სამოქალაქო საზოგადოებისა და ეთნო-კულტურული კვლევების საერთაშორისო ცენტრი

22003 448384908

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ეკო-ფერმა

22004 204386093

საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირი - სხივი

22005 231284552

თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

22006 248056507

ხულოს კულტურის ცენტრი

22007 212801217

იმერეთის ბერძენი ეროვნების მცხოვრებთა კავშირი ნიკი

22008 205293591

აფსაროსი

22009 419987376

ოდა

22010 406161246

დამოუკიდებელი მედიაჯგუფი

22011 431954450

სიკეთის კელაპტარი

22012 228928131
22013 404984512

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიული კავშირი

22014 216366055

რუსთავწყალი დამოუკიდ.პროფ.კავშირი

22015 400036171

ახალგაზრდა ხელოვანთა კლუბი

22016 402064868

ტოუსტმასტერს ჯორჯია

22017 406029104

საქართველოს ახალი სოციალისტური მოძრაობა

22018 205191326

კავშირი-"ცენტრ ფორუმი"

22019 406329183

საერთაშორისო არასამთავრობო უსაფრთხოების სამსახური (სას)

22020 400088187

საქართველოს ბერძენ ლეიბორისტთა საზოგადოება

22021 204954059

საქართველოს ჰეპატოლოგთა ასოციაცია

22022 405335409

მულტიდისციპლინური მედიცინის ცენტრი - მედიკა

22023 405013033

ბიზნეს ასოციაცია

22024 205006651

საქართველოს ბიზნეს-ინკუბატორი

22025 405112079

ევროპული მედია ინსტიტუტი

22026 431176693

ცეკვის ანსამბლი კახეთი

22027 239868595

საქველმოქმედო ფონდი ლიბანდაკი

22028 402148519

ბლუ ფერლ ვორლდ ქემპს გეორგია

22029 202362193

კავშირი დარგობრივი განვითარების ეროვნული ცენტრი

22030 204968838

"საქ. სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ასოციაცია"

22031 404492599

თამარ კორძაძის საქველმოქმედო ფონდი - ვივაჩე

22032 439394585

ზურმუხტი

22033 242574399

კავშირი არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,საგანმანათლებო ცენტრი- გელათი"

22034 402080314

კულტურისა და სპორტის განვითარების ფონდი

22035 404508902

შავიზღვისპირეთის საერთაშორისო ცენტრი

22036 402165517

ჩემი ქვეყნის ტურისტი

22037 404978725

ასოციაცია ახალი ცხოვრება

22038 419989418

სტრატეგიული კომუნიკაციების სააგენტო

22039 406151523

მაცხოვრის აღდგომის სახელობის სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობის ფონდი

22040 202218493

საქართველოში ღვინის ხარისხის სისტემის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ხელშეწყობი ფონდი

22041 445611730

რეგიონული საკონსულტაციო ჯგუფი

22042 445489793

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, ძველი ბათუმის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

22043 445529919

უნივერსალური საოსტატო ტექნიკური აკადემია უსტა

22044 406324972

ნოდარ როგავას სახელობის სტიპენდიის ფონდი

22045 204871692

სამოქალაქო განვითარების ქართულ-ბერძნული ფონდი გეორგია-ელადა

22046 205258763

სამპარლამენტოვანი სახელმწიფო

22047 405146337

ანსამბლი ნინო

22048 225052554

მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი

22049 240393043

"ქიზიყელ მეომარ ვეტერანთა კავშირი"

22050 404427269

საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის ეროვნული ფედერაცია

22051 400002545

ახალგაზრდები ქველმოქმედებისათვის

22052 405215459

პროფესიული სასწავლებელი სახელობო სკოლა

22053 404988590

საინვესტიციო კვლევის ლაბორატორია საქართველოში

22054 423099863

1ერთობა უკეთესი მომავლისთვის

22055 405046784

კულტურულ-ეკონომიკური ასოციაცია საქართველო-ჩინეთის ხიდი

22056 237094461

გურიის მხარის ჭიდაობის ფედერაცია

22057 200186949

სამხრეთ კავკასიის ქურთთა კავშირი

22058 204977533

კავშირი "სამოქალაქო მოძრაობა ფისკალური რეფორმებისათვის"

22059 202267563

ქალთა ფონდი საქართველოში

22060 404501437

ოლამი ჯორჯია

22061 405380706

თეატრი 9

22062 404504452

საქართველოს აქტიური აზერბაიჯანელ ქალთა ასოციაცია

22063 424618382
22064 412722228
22065 405521573

ეთნოგრაფიული და ეთნიკური ჯგუფების განვითარება

ოფფროად კლუბი ქუთაისი
საფეხბურთო სკოლა ბრიჯი

22066 405072861

სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრი

22067 431169175

საქართველოს ეროვნული გვარდიისა და შეიარაღებული ძალების ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა
კავშირის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

22068 427725722

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ვეჯინის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22069 205185075

კავშირი "საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ასოციაცია"

22070 230047623

ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

22071 209468002

ქ.თბილისის მერიის N24-ე ხელოვნების სკოლა

22072 212811812

იოსებ ოცხელის საზოგადოების პედაგოგიური საზოგადოება

22073 209472523

თბილისის N151 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22074 445510750

უკეთესი ცხოვრებისათვის

22075 420430947

საზოგადოება გალელი

22076 220386767

ზუგდიდის მედიცინის მუშაკთა გაერთიანებული კავშირი

22077 206339265

საქართველოს სპორტული პოკერის ეროვნული ფედერაცია

22078 446983499

ა(ა)იპ სანდო-33

22079 400332449

ქროს ბოს ფემილი

22080 209476636

სრულიად საქართველოს სახარებისეულ ქრისტ. ასოციაცია "რწმენის სიტყვა"

22081 401951241

ახალი თაობა – ჯანსაღი მომავალი

22082 220350876

რეგისტრირებული კავშირი ჟურნალისტთა ასოციაცია რეპორტიორი

22083 246756112

სიახლე

22084 228892419

პონტოელი ბერძნების დმანისი კავშირი

22085 428521557

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი

22086 405256583

ერთიანი უსაფრთხოება

22087 205091014

საერთაშორისო კულტურის სახლი

22088 400257805

გარემო და მეცნიერება

22089

რეგისტრირებული სათემო კავშირი (ასოციაცია) ნდობა

22090 239888403

მზე

22091 445400628

ებრაული საქველმოქმედო ფონდი ხესედი ცვი-ბათუმი

22092 205195830

ბავშვთა სოფელი - მამაცი გული

22093 404462951

ნინოწმინდისა და საგარეჯოს ეპარქიის განვითარების ფონდი

22094 420001269

ლინსი

22095 428519098

ფიროსმანი XXI

22096 420423866

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
ბოტანიკურიბაღების მართვის ცენტრი

22097 222941413

სათემო კავშირი დეგციხე

22098 441554541

ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრი 2011

22099 242576690

სათემო კავშირი მური

22100 205284388

კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი-ალგეთი

22101 401984028

საერთო ფონდი

22102 202449706

მეცნიერება უკეთესი მომავლისათვის: კომპიუტერული, მოლეკულური, ბიო და ნანო მეცნიერება

22103 448050304

ხულოს მუსლიმთა მეჯლისი

22104 202247755

კანონი და სამართალი-ჯავშანი

22105 419982950

მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანების ნაბაკევის კრიზისული ცენტრი

22106 418472281

ახალგაზრდა ფემინისტები

22107 404894370

მეგობრობის ოდა-აკვასკა

22108 400006024

პატიმართა და მათი ოჯახის წევრთა უფლებათა დაცვის ცენტრი თქვენ და კანონი ასოციაცია

22109 419986340

სათემო ფონდი ნეფა

22110 405456723

სარაგბო კლუბი კავკასია

22111 415589624

რეგიონული განვითარება

22112 237091721

ასოციაცია ლიხაური

22113 215608607

იმედი 2005, კავშირი

22114 253071946

საქველმოქმედო ფონდი "მეგობრობა"

22115 416315133

ადამიანის უფლებათა სამართლებრივი ცენტრი

22116 404393090

საქართველოს სოფლის მეურნეობის აღორძინების კავშირი

22117 416312118

თანამედროვე და საესტრადო ცეკვების ქვემო ქართლის ფედერაცია

22118 205125979

"ბერკეტი"

22119 212919671

ძიუდოს იმერეთის რეგიონალური ფედერაცია

22120 405206904

ა(ა)იპ საქართველოს მინი ფეხბურთის ფედერაცია

22121 404505139

ახალგაზრდა მეცნიერთა ცენტრი საქართველოს სიძველენი

22122 404384974

თბილისის განვითარების ფონდი

22123 400191314

საქართველოს, მცხეთა-მთიანეთის რაიონის, ქალაქ მცხეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

22124 412728311

მინი ფეხბურთის კლუბი წყალტუბოს წყალტუბო

22125

საზოგადოებრივი აღორძინების ასოციაცია რაჭა

22126 404553470

საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოთა (დაწესებულებების, ორგანიზაციების) კავშირი
(სტკ)

22127 202943510

რეგისტრირებული კავშირი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი

22128 405006489

GEORGIAN GROSSFIT FEDERATION

22129 200077683

ქ. თბილისი გლდ.-ნაძ. რ-ნის #1 სადღეღამისო ლოგ. ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

22130 205272943

"აქსეს მონიტორინგი" - კვლევების ინსტიტუტი

22131 430029925

კარიერული და პროფესიული განვითარების ცენტრი

22132 226164959

ბორჯომის სასპორტო სკოლა

22133 404884531

სპორტული კლუბი თბილისის ზვიგენები

22134 454406535

ხელოვნება, კულტურა, სპორტი, საერთაშორისო კავშირი

22135 427716625

სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი

22136 241566462

კავშირი `ყვარლის განვითარების ცენტრი`

22137 233147733

ა(ა)იპ "ანსამბლი ნეკრესი"

22138 212821151

ენათა სწავლების ცენტრი

22139 400076056

ი.ბ.სტალინის ფენომენის შესწავლის, მემორიალების და ძეგლების აღდგენის ფონდი

22140 417885453

გორელები

22141 424616277

სათემო კავშირი კასრისწყალის განვითარების ცენტრი

22142 233147047

"ჩოხოსანთა კავშირი"

22143 444552119

ასოციაცია ხეთის მანდარინი

22144 445568298

საქართველოს სამართლიანი ახალგაზრდობა

22145 206034343

ქ. თბილისის N202 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22146 405371547

განათლება ვაზისუბანში

22147 202453834

რაგბის კლუბი თბილისი

22148 428888661

ქვემო ქართლის რეგიონული ვოშ საბჭო

22149 204929364

ლეიკოზით დაავადებულ ბავშთა დახმარების საქველმოქმედო საერთაშორისო ფონდი

22150 446976719

ბათუმის ფოტოგრაფთა ფედერაცია

22151 205241335

საქართველოს ტურიზმისა და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარების ასოციაცია

22152 425362564

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფლების ქვემო ბოლნისის, ზემო ბოლნისის, სამწევრისის,
ბოლნისის, ფოლადაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22153 202957032

მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგა

22154 417887424

ერგნეთის რძის პროდუქტები

22155 401943974

ჩოხელთა საგვარეულო ერთობა-სამანი

22156 434066404

საქართველო, ლენტეხის რაიონის სოფელ ლეკოსანდ/მებეცის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

22157 445455052

აჭარის რეგიონალური საცხენოსნო ფედერაცია

22158 216416723

კრივისა და კიკბოქსინგის რუსთავის კლუბი "გორდა"

22159 204961522

ექსპორტიორთა კავშირი

22160 412746532

სამოქალაქო ჩართულობა და ინიციატივა

22161 212818496

ქალთა რეპროდუქციულ-ენდოკრინოლოგიური ჯანმრთელობის ცენტრი

22162 404554512

ც ჰეპატიტისაგან განკურნებულ პაციენტთა ასოციაცია - ჩვენ დავამარცხეთ ც

22163 405104104

საქართველოს ნარდის ფედერაცია

22164 224071689

კავშირი ვალე

22165 402076515

იგდა ჯეორჯია

22166 405215011

იმუნიზაციისა და ვაქცინოლოგიის ასოციაცია (ივაა)

22167 211351669

ქ.თბილისის №158 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22168 402048468

ნაფილდ კავკასუს

22169 444960927

ახალგაზრდობის ჩართულობის ცენტრი

22170 204405072

საქ.მოქ.კავშირის კრწანისის რაიონული ორგანიზაცია

22171 202066815

სრულიად საქართველოს "ლავრენტი თევზაძის" სახ.პედაგოგებისა და მოზარდი ახალგ.დახმ.ს

22172 404433528

საქართველოს პროფესიული განათლების ფონდი

22173 400120409

განათლების ექსპერტთა და სახელმძღვანელოების ავტორთა ასოციაცია

22174 405027956

ინსტიტუციური და შესაძლებლობების განვითარების ცენტრი (Institutional and Capacity Developement
Center)

22175 205269038

თბილისის მათემატიკური მეცნიერებების ცენტრი

22176 206066996

იბერიულ-კავკასიური საერთაშორისო ცენტრი

22177 412723316

იმერეთის კარატეს ფედერაცია

22178 404398380

საქართველოს ლანდშაფტის არქიტექტორთა ასოციაცია

22179 405449224

კიკ-ბოქსინგის კლუბი ჯიქი 3

22180 404539647

საქველმოქმედო გაერთიანება ე ქ ო

22181 400230512

ყველაფერი სიკეთისათვის

22182 212920320

მმ-კონსალტინგი, მომავლის თანამედროვე ხედვა

22183 406235499

თბილისის კოლხეთი

22184 404530101

მართლმსაჯულება უკეთესი მომავლისათვის

22185 412697247

ადამიანის უფლებების დაცვისა და თანადგომისათვის

22186 400263781

საქართველოს მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლო

22187 205043861

გამომცემლობა

22188 404476170

დადა და არტ რეზიდენს

22189 226554332

მარტყოფის კულტ. მემკვიდრეობის გადარჩენის ასოციაცია

22190 404586033

საქართველოში მოღვაწე ებრაელ ექიმთა კავშირი

22191 404480290

საქართველოს სლექლაინის ფედერაცია

22192 445397534

მუსლიმან ქალთა კავშირი

22193 404495113

ლადო გუდიაშვილის ფონდი

22194 223105333

"ერთობა"

22195 204915146

ქ. თბილისის N142 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22196 405320781

საქართველოს ბიოტექნოლოგიის ასოციაცია

22197 404383485

ნერჩი

22198 245429022

საქართველოს პროფესიული კავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანება

22199 437067335

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის სოფელ ვაკიჯვარის, მთისპირის, ასკანას, ბახვის, მშვიდობაურის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22200 202186240

საკორექციო ცენტრი იმედი

22201 404477446

მომავლის კვალი, კვლევა და განვითარება

22202 404984013

საქართველოს სტატისტიკური საზოგადოება

22203 431177718

კავკასიის სამართლის აკადემია

22204 405468532

სამართლებრივი მხარდაჭერის ცენტრი

22205 419619639

ქართული დიასპორა იტალიაში

22206 437371274

საქართველოს ჰაპკიდოს ფედერაცია

22207 429652048

კარატეს კლუბი კატანა

22208 244562246

ექსპერტიზა

22209 204993276

ახალგაზრდა სამთო-გეოლოგთა და მენავთობეთა ასოვიაცია

22210 212922426

დევნილთა ასოციაცია კოდორი 2010

22211 404950193

ბასილიადა

22212 205081034

ასოციაცია ექსპერტიზა+

22213 445600467

ბათუმის ველომოყვარულთა ქსელი

22214 437069976

სასკოლო თეატრალური ფესტივალი არტსკოლა

22215 424251990

ახალციხის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

22216 205020412

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრი

22217 439861455

სანაიების საგვარეულო კავშირი

22218 402174339

შემოქმედებითი ინდუსტრიების პლატფორმა

22219 203851215

(საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია რეგისტრირებული კავშირისაქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის
პრეზიდიუმი)

22220 232579876

საერაშორისო ჰუმანიტარული ასოციაცია კატაკლიბის კასპის წარმომადგენლობა

22221 400167207

საგანმანათლებლო კლინიკა

22222 242262715

იმედი_3

22223 406299820

საქართველოს მოქმედ სპორტსმენთა ასოციაცია

22224 400292134

საქართველოს კროსფიტის ფედერაცია

22225 205010030

"საქართველოს ბუკმეკერთა და ტოტალიზატორთა ასოციაცია"

22226 404386838

მედიის კვლევებისა და კონსულტაციების ცენტრი

22227

ანთროპოსოფიაზე დაფუძნებული პედაგოგიკის სემინარი საქართველოში

22228 443854722

წმ. მეფე დავით აღმაშენებელის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

22229 406108901

ფერსთ სინგს ფაუნდეიშენ

22230 406024528

გარემოს დაცვის ეკოცენტრი

22231 430804908

მომავლის გოლთეთი

22232 200116061

ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სპორტული კლუბი ბოკვერი

22233 204487171

ზღვარი 2005

22234 404978020

საქართველოს პედაგოგ-ქორეოგრაფთა ასოციაცია

22235 427727908

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22236 243911308

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კვირიკე

22237 405121096

ინოვაციების ხელშეწყობის ფონდი

22238 439862506

ძველი სენაკი 2013

22239 241582569

ააიპ "ნეკრესისა და ჰერეთის ეპარქიის აღორძინების ფონდი"

22240 433104678

ჭიაური 2016

22241 204984534

საერთაშორისო კავშირი იმედი

22242 447864160

ფაბულა

22243 205149695

"სტეფანწმინდა"

22244 404477749

შავი ავაზა

22245 434065780

ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა

22246 204568814

ჯორჯიან ინტერნეიშენელ ჩერითი ფაუნდეიშენ

22247 405325811

დეი გრაცია

22248 442732054

თანადგომა 2016

22249 442735587

საორსა-წალენჯიხა

22250 200009613

ადამიანი და ბუნება

22251 406107797

საქართველოს ყაზახ ყურეშის ფედერაცია

22252 405039024

საქართველოს ბიო პროდუქტების ასოციაცია

22253 203825806

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია

22254 406141349

საქართველოში ფუძიენელ თანამემამულეთა გაერთიანება

22255 404860717

სამოქალაქო თანადგომა

22256 405310097

შეიძინე ქართული ნაწარმი

22257 420002972

იმედი 2017

22258 236084232

მცხეთა-მთიანეთის ბიზნეს კლუბი

22259 445613248

სიკეთე-571

22260 400241993

ქალაქ თბილისის სამბოს ორგანიზაცია

22261 429654493

გადიდში ღვთისმშობლის შობის სახ. ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

22262 405461325

ცხოველების მედია

22263 439871104

საცხენოსნო სპორტული კლუბი პოლო ჯორჯია

22264 404634348

უკრაინა უპირველეს ყოვლისა

22265 420424222

ჩვენც გვინდა მეგობრები

22266 204967483

საქართველოს მშრომელთა და უმუშევართა კავშირი ინტერნაციონალი

22267 406139922

ფსიქოლოგ სტუდენტთა საქველმოქმედო გაერთიანება

22268 405471662

განათლება განვითარებისთვის

22269 434159965

საქართველოს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტთა კავშირი

22270 233734126

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის გურია - Lanchkhuti
municipality football club Lanchkhuti Guria

22271 420427078

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის - კეთილმოწყობის მართვის ცენტრი

22272 404457155

საქართველოს მეწარმეთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია

22273 204995158

ადამიანის უფლებათა დაცვა სამართლიანობის აღდგენისთვის საერთაშორისო ორგანიზაცია

22274 400030364

დაზარალებულ მენაშენეთა ასოციაცია

22275 400312844

თბილისის მოდის საერთაშორისო კინოფესტივალი

22276 205051977

სამხრეთ კავკასიაში ეკონომიკური აღორძინებისა და ინტერნეტ-განათლების განვითარების საზ-ბა

22277 404861333

ახალგაზრდა კავკასიელთა საერთაშორისო კავშირი

22278 416324659

მეტალოსი

22279 416351646

პარალელური კლასი

22280 400105239

ონიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

22281 206135751

იმედი

22282 424614117

საქართველოს ახმეტის რაიონის სოფელ მატანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22283 205225031

საქართველოს ბიჩ სოკერის ასოციაცია

22284 405515036

დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ფონდი

22285 215148891

საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი

22286 215607136

პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფეს. კავშირი ჭიათურის საქ. კომიტეტი

22287

ლანჩხუთელ ქალთა სათემო კავშირი იმედი XXI

22288 405301310

საქართველოს სპორტის, ფიტნესის და ფიზიკური განათლების ეროვნული ასოციაცია

22289 205277500

დამოუკიდებელი პროფკავშირული ორგანიზაცია იზოტოპი

22290 417875623

შიდა ქართლის ვეტერინართა რეგიონული ასოციაცია

22291 443863865

საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონი სოფელ ცხრამუხის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

22292 404466181

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის განვითარებისა და აღორძინების ფონდი

22293 402083302

გრინ ლიფ ლაინ

22294 404520700

საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკურ-კულტურული განვითარების ცენტრი

22295 405247200

მშობლები განათლებისთვის

22296 434174751

დირექტორთა და განმანათლებელთა ასოციაცია ცხოვრების ღირებულებებისთვი

22297 405113434

სტუდია ობსკურა

22298 234233344

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი
აღზრდის ცენტრი)

22299 205287410

საქართველოს საერთაშორისო ოფთალმოლოგიური აკადემია

22300 212710306

ფრანკლინ რუზველტის სახელობის ინვალიდთა კავშირი

22301 426529465

თბილწყარო-2016

22302 405368356

საზღვარგარეთთან ტექნიკური თანამშრომლობის ასოციაციის კურსდამთავრებულთა საზოგადოება
საქართველო

22303 205184129

კავშირი "იავნანამ რა ჰქმნა"

22304 405254460

ზეიტერ-ქვემო ქართლი

22305 404913509

მშობელთა ასოციაცია–საქართველო

22306 405141163

არგე

22307 236052524

სოფელ ჩარდახის წყლის მომხმარებელთა კავშირი

22308 405010848

გიორგი ლილუაშვილის ფონდი

22309 220347122

რეგისტრირებული კავშირი ზუგდიდის ჭადრაკის ფედერაცია

22310 404871484

მედიის განვითარების ფონდი პალიტრა

22311 204981225

საქართველოს პედაგოგთა ასოციაცია

22312 205076905

"ექიმები ჯანმრთელობის სამსახურში"

22313 206250723

განათლების რეფორმის მხარდამჭერ თემთა კავშირი

22314 243867384

ურბნისისა და რუისის ეპარქიის ეკლესია - მონასტრების აღორძინების კავშირი

22315 434169204

საქართველოს, მარნეულის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22316 204431971

ქ. თბილისის 191-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

22317 243122367

ავრანლოს თემი

22318 429649151

დვალიშვილთა საგვარეულო კავშირი

22319 417883598

ინსფაია ჯორჯია

22320 206337365

დემოკრატიის განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი

22321 402039441

კოდუა ქლაბ

22322 405495619

პანვასკულური მედიცინა

22323 218023458

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი"

22324 406346645

ლაგომიზმის საზოგადოება

22325 422935872

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სადმელის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

22326 445572318

აჭარის ა.რ. ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია დიჩინი

22327 405306431

ექიმები საზოგადოებისთვის

22328 232541194

საფეხბურთო კლუბი განთიადი-98

22329 400014300

საქართველოს აიკიდოს ფედერაცია

22330 448408697

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება ნარინჯი

22331 224071670

კავშირი ზარზმა

22332 404387739

საქართველოს სპორტული ტეხასური პოკერის ეროვნული ფედერაცია

22333 204559227

თიბისი ფონდი დაზარალებულთა მხარდასაჭერად

22334 204999886

"ბაგები"

22335 222937213

მეღვინეობა და მევენახეობა რაჭა-ლეჩხუმი

22336 423099104

ასპინძის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

22337 200273328

კავკასიის კვლევებისა და განვითარების ასოციაცია

22338 206109218

კავკასიის პროფესიული კრივის ფედერაცია

22339 243911772

ხაშურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების - №2 საბავშვო ბაღი

22340 404997447

გამომცემლობა ბაბილონი BABYLON Publishing House

22341 204858911

თბილისის №195 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22342 445498097

ნიუ აჭარა

22343 400123503

კონკურენციის სამართლისა და მომხმარებელთა დაცვის ცენტრი

22344 202064336

საქართველოს მებრძოლთა კავშირი

22345 243918409

ქველი Z

22346 415594672

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ ზოდის, დარკვეთის, ზედუბანის, მოხოროთუბანის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22347 232553518

კავშირი გზა

22348 417893854

სოფლის განვითარების და დასაქმების ტრეინინგ-ცენტრი ევროპული სოფელი

22349 231283722

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1
სამუსიკო სკოლა

22350 204988031

"ვლადიმერ ალექსი-მესხიშვილის სამედიცინო ასოციაცია"

22351 433106113

სასწავლო შემეცნებითი ცენტრი გეა

22352 223234578

,,ოქროს საწმისი"

22353 400261220

საფეხბურთო კლუბი ვაკე

22354 205266184

კვლევების, ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრი

22355 418472325

სტრიტ

22356 402029602

ახალი დღისთვის

22357 406267356

ფონდი საქართველოს მეგობრები

22358 437976219

საკაო 2011

22359 208142838

ქ. თბილისის №86 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22360 220380969

რეგისტრირებული კავშირი "ჟურნალისტ ქალთა ცენტრი"

22361 404892185

ვეიქ ლაითი

22362 220347747

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების ცენტრი სამეგრელო XXI

22363 405330477

ტრენერთა ასოციაცია

22364 412725038

ძიუდოს სპორტული კლუბი ავანგარდი

22365 405484079

ყარი-26

22366 401958306

საქართველოს პროფესიული და ინკლუზიური განათლების განვითარების ასოციაცია

22367 205045583

ფიზიკური ფაქტორებით გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის კავშირი

22368 203864372

"აგრო-ბიზნეს ფონდი-4"

22369 405432063

სისხლის უანგარო დონორები

22370 218062174

ასოციაცია სარკმელი

22371 400032576

ასოციაცია ნაკვალევი

22372 205053617

საქართველოს ავტომობილისტთა კლუბი

22373 424067075

არგო

22374 205005894

არმაღანი

22375 205268299

საქველმოქმედო ფონდი ნიკა

22376 404908418

დაცული გარემო მომავლის გარანტი

22377 204568878

რაჭა ჩემი სიყვარული

22378 205256701

მედიცინაში მეცნიერულ-პრაქტიკული ურთიერთობების განვითარების საერთაშორისო ფონდი "სტენტი"

22379 204983731

"სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის მეგობრები"

22380 406292284

დადარი

22381 402112236

სკ დინამო თბილისი

22382 204423739

"მუზა XXI"საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა შემოქმედებითი კავშირი

22383 204898780

ასოციაცია ჰერა-XXI

22384 437977815

ფონდი სორელი

22385 228928355

საქველმოქმედო სათემო კავშირი გომარეთელი

22386 226151669

კავშირი "ციხისჯვარი"

22387 445590441

ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაცია

22388 222727556

მედანი

22389 202230898

შემოქმედ ხელოვანთა კავშირი განმანათლებელი

22390 429651717

ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება

22391 426109980

ბაკურიანის მომავლის ჯგუფი (ბმჯ)

22392 205002986

კოლექტიური ნიშნის "ხვანჭკარას" მფლობელი კავშირი

22393 412738202

გულიგულს

22394 400271549

საქართველოს ვეტერან სამბისტთა ეროვნული კავშირი

22395 416350656

იმპულსი

22396 430026161

ახალი თაობა საქართველოს მომავლისათვის

22397 423357682

სამოქალაქო განვითარებისა და მედიის ცენტრი

22398 401981664

ქართული ოცნება-ჯანმრთელი მომავალი

22399 405195989

განვითარების, განათლებისა და სოციალური ჩართულობის ასოციაცია

22400 218021370

გორის სადისკუსიო კლუბი

22401 204522944

კავშირი ცუმბო

22402 204456230

საქველმოქმედო ფონდი საქართველო ჩემი სამშობლოა

22403 406364349

აქვა ლაიფ ჯორჯია

22404 420004952

ასოციაცია ზრუნვა

22405 205010584

ასოციაცია "ჯანსაღი სკოლა"

22406 202933889

სპორტი ყველასათვის

22407 218016475

ინვალიდთა ასოციაცია სათნოება

22408 226560931

საქართველოს ძლიერებისათვის

22409 406064280

ქუმსიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

22410 432550866

სოფლის წყალი

22411 431165669

რეალური პერსპექტივა

22412 200119905

"გ.ცაბაძის სახ.ხელოვნების სკოლის განვითარების ფონდი"

22413 405258322

ახალგაზრდა ოფთალმოლოგების ლაიონს კლუბი

22414 205007847

ახალგაზრდა აგრარიკოსთა კავშირი

22415 415107137

სანო

22416 215613183

ვირუსი

22417 404640493

აუარ თაიმს ჯორჯია

22418 205005199

საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი "რაკურსი"

22419 404900309

კაკულიების საგვარეულო კავშირი თანადგომა

22420 243122704

სათემო კავშირი ანაიტ

22421 404383895

რუსთავის სიონის წმინდა მეფე თამარის სახელობის დედათა მონასტრის ფონდი

22422 204466327

იდეალი

22423 230067771

კავშირი ზესტაფონის საინფორმაციო ცენტრი

22424 400067431

გვიდიანი-გვიდანების საგვარეულო კავშირი

22425 404935031

კულტურის კვლევისა და კოორდინირების ცენტრი

22426 242576672

თაკვერი-2009

22427 404471905

საქართველოს მოქალაქეთა ლიგა

22428 439393684

ეთნიკურ უმცირესობათა ქართულ გარემოში ინტეგრაციის საზოგადოება

22429 205187466
22430 405168580

კავშირი - საქართველოს ექსტრემალური სპორტის ფედერაცია
საქართველოს ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის (საომქმედო ტერიტორია: ნუცუბიძე 2,3,4,5
პლატო, მხატვრების დასახლება, თხინვალას დასახლება, აგარაკების დასახლება) დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

22431 446976764

თემის აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება "აჭყვას ხეობა"

22432 205017738

"სოციალურად დაუცველი ფენების დაცვის კავშირი"

22433 401992821

საქართველოს საერთაშორისო განვითარების ასოციაცია

22434 212720368

კავშირი ქუთაისის ებრაელთა საზოგადოება

22435 204961880

სასამართლო მედიკო-კრიმინალისტთა ასოციაცია "თაგესი"

22436 204967599

"ემ-ენ-ელ"

22437 218080644

პატარა ლიახვის ხეობის ფერმერთა გაერთიანება

22438 233728320

სათემო კავშირი ახალსოფელი

22439 406131975

ლიბერალური გზა

22440 400114844

მომავლის ფასეულობები

22441 239868951

საქართველოს ავღანელ ვეტერანთა სენაკის კავშირი

22442 400230576

შერ იორ ლავ

22443 202160179

ინვალიდთა რეაბილიტაციის ფონდი

22444 425359729

ღვთისშვილები

22445 244560943

სათემო ორგანიზაცია ხიბულა XXI

22446 400185081

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ჩუღურეთი 3-ის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

22447 404550106

ქართულ-ჰოლანდიური ბიზნეს ასოციაცია

22448 417874054

წმინდა სტანისლავის ორდენი

22449 446956312

კლუბი თავისუფალი ზონა

22450 416368763

საქველმოქმედო ფონდი სიმი

22451 245608935

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

22452 404453550

საქართველოს რეგიონების მდგრადი განვითარების კავშირი აისი

22453 204553241

საქართველოს ეკონომისტთა ფორუმი

22454 426521819

წმინდა ავრაამის სახელობის ასირიელთა მართლმადიდებლური სამლოცველო სახლი-მარორა

22455 406315223

მიასინ

22456 205030991

დიაბეტიკონი

22457 231246586

კახეთის რეგიონალური ჩერნობილის ინვალიდთა კავშირი

22458 445531568

ასოციაცია-ფერმერი

22459 402111567

საქართველოს სამთო ველოსიპედისტთა ასოციაცია

22460 205148080

"ახალგაზრდები საქართველოს მომავლისათვის

22461 251722104

აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაცია

22462 222445691

საფეხბურთო კლუბი რიონი

22463 202181655

ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი კავკასიონი - 90

22464 438107255

ქურხულების საგვარეულო კავშირი

22465 404893772

ტელემოყვარულთა კლუბი

22466 402070192

აბრეშუმის დიდი გზის ბიოზედამხედველობის ქსელი

22467 402115572

კაკიმოტო რეისინგი

22468 412755406

ლეთსგოუ

22469 402098172

შავი და კასპიის ზღვისპირეთის კარატეს ფედერაცია

22470 415105585

ფაზისის აკადემია

22471 204517576

"დაბა ზაჰესში წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ტაძრის მშენებლობის ფონდი"

22472 204998985

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფონდი

22473 400192288

კონტაქტი

22474 205212189

საქართველოს თავისუფალ შემოქმედთა კავშირი თავისუფალი თემა + 1

22475 436039289

ქასურის წმიდა გიორგის სახელობის ტაძრისა და სამონასტრო კომპლექსის კვლევის,რეაბილიტაციამშენებლობის და აღორძინების ფონდი

22476 437373502

გარემოს დაცვითი სათემო ორგანიზაცია-ეკო

22477 202333812

ჯანმრთელობის დახმარე პროფესიების უმაღლესი სკოლა

22478 434178604

მოძრაობა საქართველოსთვის

22479 405040879

სტუდენტური ერთიანობა

22480 404549299

საპროექტო ორგანიზაციათა ასოციაცია

22481 204975795

ასოციაცია "საქართველოს განვითარების ცენტრი"

22482 203839427

ასოციაცია საქართველოს ეს-ო-ეს ბავშვთა სოფელი

22483 237064564

სათემო კავშირი ჭანიეთის სათვისტომო

22484 436033873

რეგიონული განვითარების ქსელი - Regional Development Network (RDN)

22485 249254872

ინვალიდ-მეომართა კავშირი ილორი

22486 435892447

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

22487 203864470

"ევროსაბჭოს ასოციაცია"

22488 442570996

ცაგერის რაიონის სოფელ ღვირიშის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22489 204989432

საქართველოს სამეფო ფონდი

22490 405195300

საპორტინგ ჯორჯია

22491 426109114

საქართველოს რკინიგზის ხაშურის სადგურის ტერიტორიული გაერთიანებული პროფკავშირული
ორგანიზაცია

22492 440394574

სიღნაღის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მშობელთა კავშირი

22493 219993915

საქველმოქმედო გაერთიანება ,,გრანიდი"

22494 412680326

იმერეთის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და საინფორმაციო - საკონსულტაციო ცენტრი

22495 206108497

კავშირი "პირამიდა"

22496 404379908

არჩევნების მონიტორინგის მედიაცენტრი

22497 431178030

ქალთა ინიციატივები სოფლად

22498 405239905

თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი

22499 245436960

აჭარის მრავალშვილიან ოჯახთა სოციალური დაცვის კავშირი

22500 201989697

წმიდა სამების საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი

22501 229320641

კავშირი ,,სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კლუბი ,,ფალავანი""

22502 417876490

Georgia-Youth development center

22503 440889013

ჟურნალისტების ლიგა

22504 418475064

საქველმოქმედო-საინვესტიციო ფონდი ჩვენ შენთან ვართ

22505 437371201

ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა ინიციატივების მხარდამჭერი ფონდი - დაბრუნდი საქართველში

22506 212808620

იმერეთის რეგიონის ფსიქოლოგთა ასოციაცია

22507 424614304

საქართველოს , ახმეტის რაიონის სოფელ შახვეტილას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22508 400257262

გადაუხადე სხვას

22509 415080753

არგომედია

22510 220406442

ზუგდიდის ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი სადადიანო

22511 437371194

ეკოპოლიგრაფ გურია

22512 231253363

საქართველოს ადგილობრივი მეურნეობის, კომუნალური და საყოფაცხოვრებო მომსახურების მუშაკთა
პროფკავშირი

22513 437370177

გურული ტრადიციული მუსიკის კავშირი

22514 204992721

საქართ. ადვოკატთა კოლეგია. ვაკის რ-ნის #2 ადვოკატურა

22515 426546311

იუს ორგანიზეიშენ ოფ თურქი

22516 224086815

კავშირი სათემო ორგანიზაცია "მუსხი"

22517 404881491

სამოქალაქო მედიუმი

22518 226531198

ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა მარტყოფის რეგიონალური კავშირი

22519 401962186

სტატისტიკურ-სოციოლოგიური კვლევის სააგენტო - სტატისტიკა

22520 426542761

თაკო-ნინოს ფონდი ნათელი ფერები

22521 237080412

გურიის ბავშვთა ჯამრთელობის დაცვის ასოციაცია - ბავშვი მომავალია

22522 406325828

თანამემამულეები ძლიერი საქართველოსთვის

22523

რეგისტრირებული კავშირი მეძიბნა

22524 400243571

იტალიის სავაჭრო პალატა საქართველოში

22525 209472471

თბილისის №135 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22526 431175499

საქართველოს პარაოლიმპიური სროლის ფედერაცია

22527 406070683

თბილისის ტრამვაი

22528 200075248

კავშორი განვითარების ინსტიტუტი

22529 205174498

კავშირი გორიანი საბრძოლო ხელოვნების და პირად მცველთა მომზადების სკოლა

22530 444959314

პროფესიონალ ტრენერთა საზოგადოება ოფენ დორ

22531 223238672

ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულების მოსწავლეახალგაზრდობის სახლი

22532 405333679

საქველმოქმედო ფონდი კაუსე

22533 212889409

ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა იმედი-07

22534 401991476

საქართველოს ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაცია ხელოვნება საზოგადოებრივი ინტერესებისათვის

22535 400274145

გლობალური დიპლომატიის ინსტიტუტი

22536 204437074

საქართველოს ქალები ბუნების გადასარჩენად

22537 405102623

საქართველოს კულტურის კვლევის ცენტრი

22538 401978366

ბავშვთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი GUR.J

22539 202432778

საქართველოს ინვალიდ-ამპუტანტ ფეხბურთელთა ლიგა

22540 204958885

საქ.ახალგაზრდობის კონსერვატიული კავშირი

22541 202248111

სპეციალური დაცვის სამსახური საზოგადოებრივი კავშირი რაზა

22542 204558022

საქართველოს ფლებოლოგთა ასოციაცია

22543 404948679

მწვანე უფლებები

22544 200066098

ასოციაცია თეოლოგიის ლაბორატორია

22545 400032013

ბასილაშვილთა საგვარეულო კავშირი

22546 419984832

სათემო ცენტრი კვიზანი

22547 249271194

საერთაშორისო უწყებათაშორისი გაერთიანება საქველმოქმედო საზოგადოება "აფხაზეთი"

22548 235446282

მარტვილის რაიონის კანონიერების დაცვის კავშირი

22549 202161089

საქ.განათლების სამინისტროს სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრის პროფკომიტეტი

22550 217891823

შიდა ქართლის მეწარმეთა/მრეწველთა კავშირი

22551 223103503

პედაგოგთა კავშირი

22552 203868216

"საქარათველოს დამცველთა ასოციაცია"

22553 405493229

არტბეისი

22554 405104701

საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერან ოფიცერთა ქართული ფოლკლორული ცეკვისა და
სიმღერის ანსამბლი მშვიდობა

22555 400152918

კულტურულის სახლი საქართველოს

22556 202887929

თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

22557 404597735

სპორტსმენთა გაერთიანება ჩემპიონთა ლიგა

22558 405539207

საერთაშორისო რესურს ჯგუფი

22559 412681557

კლუბი ტობე დოგს

22560 432540823

სოლომონ მერებაშვილის დახმარების ფონდი

22561 406145256

საქველმოქმედო ფონდი მრავალშვილიანთა თანადგომა

22562 429324956

ზედა ბოდორნა

22563 225381547

არასამთავრობო საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მონიტორიული კავშირი

22564 404974220

უსამართლობისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგობის ცენტრი

22565 402014681

სამედიცინო სამართლის ასოციაცია

22566 243573414

ფოლკლორის სახლი

22567 426518048

საქართველოს მშრომელთა ასოციაცია

22568 405071648

ვიტა ნოვა

22569 215120232

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების პალატა

22570 405254905

ადამიანური კაპიტალი

22571 419985083

გიორგი შამუგიას დახმარების ფონდი

22572 245438548

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თანამედროვე სამეჯლისო სპორტული ცეკვების ფედერაცია

22573 421273268

იურისტთა ასოციაცია

22574 202212382

საქართველოს თემთა კავშირი

22575 404444721

APOLLO GROUP

22576 204960550

"იაპონური ცენტრი"

22577 438112588

საქართველოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ თოხლიაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

22578 405173734

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ინსტიტუტი

22579 205067951

ფონდი "მაქსიმა"

22580 239403837

შემოქმედთა სახლი, კავშირი

22581 415601842

წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

22582 404510061

რეგიონების განვითარების ცენტრი

22583 218017312

ფონდი ,,ერთობა"

22584 404951995

ახალგაზრდა მკვლევართა ცენტრი უცნობი საქართველო

22585 402181955

მუტანტ რადიო

22586 445401609

ბათუმელ სომეხთა ასოციაცია

22587 205007945

შემდუღებელთა და მასალათმცოდნეთა კავშირი

22588 205273791

საქართველოს აგრარული განვითარების ხელშეწყობის ფონდი

22589 243892132

საინფორმაციო ცენტრი ჟურნალისტები დემოკრატიისათვის

22590 209474200

ქ. თბილისის ნიჭიერთა კერძო სკოლა-აკადემიის განვითარების ფონდი

22591 405005890

ასოციაცია საქართველო-კულტურათა დიალოგი - XXI

22592 404457217

საქველმოქმედო ფონდი ჩემი სახლი

22593 251722603

შრომისა და ომის ინვალიდთა კავშირი "ლესელიძე"

22594 205049534

საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია

22595 206185368

საქართველოს ახალგაზრდა ავიატორთა ასოციაცია

22596 406276122

სტუდენტები მომავლისთვის

22597 404512666

აფხაზეთის სიმღერის სახელმწიფო ანსამბლი შავნაბადა

22598 422937246

იროდიონ სურგულაძის სამართლის ინსტიტუტი

22599 202942806

"საზოგადოების განვითარების საერთაშორისო ფონდი"

22600 204937319

ჯაიკას საქართველოს ასოციაცია

22601 400099004

ნიგერიის ახალგაზრდული სპორტის ფედერაციის საზღვარგარეთის კომისია ევროპაში და კავკასიის
რეგიონი (ოგუნის შტატის წესდება)

22602 406109848

მიდია

22603 406179004

თაიმ ლაინ

22604 406152746

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის პროფესიული კავშირი

22605 202237622

საქართველოს კასკადიორთა ასოციაცია

22606 437058336

შემოქმედის სავანე

22607 204559851

საქართველოს ფლორისა და ფაუნის დაცვისა და პოპულარიზაციის ეროვნული ასოციაცია

22608 400148452

იმედის თაობა

22609 422431522

სიკეთის მაძიებელი

22610 229284716

დუშეთის რაიონის მოსახლეობის კეთილდღეობის მზრუნველთა კავშირი "მთიანეთი"

22611 200047403

115-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

22612 205265416

ოსტეოპოროზით დაავადებულთა ეროვნული ასოციაცია

22613 218028033

ასოციაცია ადამიანი და გარემო

22614 405072451

საკალათბურთო კლუბი კაკტუსი

22615 206140139

საქართველოს ვეტერან მეომართა გაერთიანება "ლომისიონი"

22616 204431917

სპაეიკ-ი. საქ. პრიფესიონალ აუდიტორთა, ეკონომისტთა და იურისტთა კავშირი

22617 416312378

საქართველოს თავისუფალი და შერეული ორთაბრძოლების ფედერაცია

22618 426531096

ვაზიანი-2017

22619 226151874

საქართველოს საციგაო სპორტის ეროვნული ფედერაცია

22620 204516498

კავშირი "ფოკანი"

22621 204878962

ყოფილი პოლიტპატიმრები-ადამიანის უფლებებისათვის

22622 400292866

საქართველოს ლიდერ ქალთა ინსტიტუტი

22623 404980721

ახალგაზრდა უფლება დამცველთა ასოციაცია

22624 404434439

პროფესიული და სპორტული ჯანმრთელობის ცენტრი

22625 416362117

ქალთა ხელბურთის გუნდი არტემიდა

22626 400280245

საერთაშორისო საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ასოციაცია „ტაბითა“

22627 204907100

პრესის,რადიოსა და ტელევიზიის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია

22628 405008959

საქართველოს ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა და ინვალიდთა საბჭო

22629 200078067

ქ. თბ. გლდ.-ნაძ. რ-ნის 88 ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

22630 419987385

იმედი-2013

22631 222430947

აბაშის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

22632 404904234

ანდრია ხუფენიას დახმარების ფონდი

22633 404474920

საქველმოქმედო ფონდი სხივი

22634 412718108

ახალგაზრდების როლის გაზრდისა და განვითარების ხელშეწყობის პლატფორმა

22635 218081563

შიდა ქართლის საოჯახო მედიცინის ცენტრი

22636 204440934

საქართველოს სოცისლურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ცენრტი

22637 202199673

საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ასოციაცია

22638 405377364

უშქარი

22639 204413456

სოციალური უფლებების დაცვის ასოციაცია

22640 245623945

ჰუმანიტარული ცენტრი "ღვთისნიერი გული"

22641 205271203

ნინოს სახლი

22642 406311478

საქართველოს დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

22643

ახალი ქობულეთი რეგისტრირებული კავშირი

22644 241580286

ყვარლის სათნოების სახლი

22645 224625396

კავშირი `განახლებული ახმეტა`

22646 405125902

საქართველოს რაკეტლონის ეროვნული ფედერაცია

22647 227729875

საქ.ქორეოგრაფიულ მოღვაწეთა კავშ-თან არსებული გურჯ.ქორეოგრაფიული სტუდია

22648 442572404

პრო ბონო იუვენტატის

22649 416333364

იდეების განვითარების ფონდი

22650 402114065

სინაპსი

22651 424614368

საქართველოს ახმეტის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22652 203857200

"კიბე"ასოციაცია

22653 205024739

საქართველოს ევრო-ატლანტიკური პარტნიორების ასოციაცია

22654 406140992

გამარჯვება პარტნიორობის ალიანსი

22655 206070794

ქ. თბილისის მერიის №23 ხელოვნების სკოლა

22656 445578937

საერთაშორისო ორგანიზაცია ხელოვნება საზოგადოებისთვის

22657 404553194

საქართველოს ფსიქო-ონკოლოგიის საზოგადოება

22658 404470210

ლაჰილი

22659 439397341

საქართველოს ქალაქ საჩხერის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22660 404966177

საქართველოს დიზაინერთა კავშირი

22661 241567755

ყვარლის რაიონის არქეოლოგიური ფონდი

22662 404611372

კავკასია-აზიის დოულების ასოციაცია

22663 428520433

ახალგაზრდები საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის

22664 416311422

საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტური ასოციაცია

22665 402035454

ოსკარ შინდლერის აკადემია

22666 204563908

თავისუფლების და მშვიდობის ფონდი

22667 245442098

სთეფ ფორვარდი

22668 204559566

მშვიდობა მსოფლიოსათვის

22669 206123201

მევენახეთა კავშირი

22670 404385562

საქართველოს ტელეაკადემია

22671 232000027

სათემო ორგანიზაცია კავშირი ,,კავაზი"

22672 400264405

მადლის ბანკი

22673 205048198

ქართული ხელოვნება

22674 206034192

ქ. თბილისის N163 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22675 405186105

საქართველოს, მცხეთის რაიონის სოფ. საგურამოს, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22676 401959831

საქართველოს რეგიონული ეკონომიკური პრიორიტეტების კვლევითი ცენტრი რეგიონიკა

22677 224070699

მესხ.სახ.დრამატ.თეატრის აღორძინების და რეკონსტრუქციის საქველმოქმედო ფონდი ,,თეატრონი"

22678 225060457

სათემო კავშირი ,,დიმი"

22679 406049333

მონაცემთა ჟურნალისტურად დამუშავების ცენტრი

22680 404859970

მედიკოსთა და პაციენტთა უფლებების დაცვის კავშირი "ქსენონი"

22681 431438777

ჭადრაკის კახეთის რეგიონის ფედერაცია

22682 404887921

ადამაშვილების საგვარეულო კავშირი

22683 406344914

ჩვენი სახლი N36

22684 420433604

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

22685 405144829

საქართველოს ოლიმპიელ მათემატიკოსთა კავშირი

22686 205268789

მიქელაძეების საგვარეულო ერთობა

22687 401998781

ახალგაზრდა ექიმთა ასოციაცია

22688 406112816

თანადგომა და სამართლიანობა

22689 245615017

მშობელი

22690 416319219

ავტომფლობელთა დაცვისა და დახმარების ცენტრი

22691 202056354

საქართველოს ფიზკულტურულ-სპორტული კლუბი "დინამო"

22692 405190010

საზოგადოებრივი თანასწორობის ცენტრი

22693 218022850

კავშირი მომავლის იმედი

22694 218061816

მეგობრობის ხიდი - ქართლოსი

22695 204968311

"აფხაზეთის თანხმობის, ერთიანობისა და აღორძინების კავშირი"

22696 405219703

მწვანე ინტერნეტი

22697 212709719

მესაკუთრეთა რეგისტრირებული კავშირი კერძო საბინაო სამმართველო-ინოვაცია

22698 204459905

საქართველოს ენერგეტიკული და ეროვნული მეურნეობის სხვა დარგების უსაფრთხოების დაცვის
კავშირი

22699 406176640

აკაკი წერეთლის საზოგადოება

22700 204571454

საქართველოს პროფესიონალური კრივის ასოციაცია

22701 405325312

რეფორმერი

22702 419987624

ენგურს გაღმა ჩვენი სამშობლოა

22703 405324082

ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაცია

22704 204557283

წმინდა კონსტანტინე დიდის ორდენი საქართველოში

22705 205209969

საქართველოს ფარმაცევტული ლიგა

22706 404941140

პატიმართა და პრობაციონერთა დახმარების ფონდი

22707 211404595

"საქართველოს მომავლის რწმენის კავშირი"

22708 402082116

საქართველოს საგანმანათლებლო დებატების ასოციაცია

22709 404540760

ა(ა)იპ საქართველოს ფინანსისტთა ასოციაცია

22710 440388224

უზრუნველი სიბერე

22711 400274966

ელ-გი

22712 404502926

სოლვო ქონსალთინგ

22713 223105565

კავშირი ქართულ-სომხური მეგობრობა

22714 439418435

ვირტუოზული წრეების ასოციაცია

22715 205050674

გრ რობაქიძის სახელობის უნივერს სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირი

22716 231246988

თელავის კაბადონი

22717 405370619

ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი - 20 ივნისი

22718 445629794

საქართველოსა და ირანის ბიზნეს ასოციაცია

22719 431437297

ახალგაზრდების განვითარების ცენტრი

22720 404531253

გამჭვირვალობა საქართველოს ცენტრი

22721 404997768

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ახალგაზრდული ორგანიზაცია

22722 406046363

იმედაშვილების საგვარეულო კავშირი

22723 400150199

ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო

22724 405411308

ჯეო ეფსი

22725 200271749

ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძართან არსებული ფონდი "ივერია"

22726 405021952

ეკოლოგია წიგნებით

22727 245624294

ბათუმის წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ბაგა-ბაღი სტუდია სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციისა და ადაპტაციისათვის

22728 424611888

ასოციაცია თუში მეცხვარე

22729 230870812

წინწყარო-2009

22730 249261935

აფხაზეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო ფონდი

22731 404408789

საქართველოს ერგონომიკის ასოციაცია

22732

რეგისტრირებული სათემო კავშირი შარა

22733 217891725

გლეხთა საკრედიტო კავშირი ლიახვი

22734 405345997

აი ეფ ბი ბი პროფესიონალ ლიგა ჯორჯია

22735 400313870

აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ბიზნეს პალატა

22736 401981085

სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბი

22737 220351660

ხსნა-I

22738 202188337

69 საბავშო ბაღის აღორძინების ფონდი

22739 404463567

ცხოვრება მშვენიერია

22740 400252604

აკადემიური გამჭვირვალობა

22741 434158635

ეროვნული უმცირესობების უფლებების დაცვის ორგანიზაცია სინდისი

22742 206102812

თბილისის 92 საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

22743 405050448

მართე აბსტრაქცია

22744 238135870

გარემოს დამცველთა კავშირი ,,ეკოლოგიურად სუფთა გარე კახეთი"

22745 406118366

რუსული საავტორო სიმღერების კლუბი სკალდი

22746 206188999

საქველმოქმედო ასოციაცია აგრო 2005

22747 220406825

აბჯარი-XXI

22748 437074372

ნასაკირალის საინიციატივო ჯგუფი - ნასა

22749 406049226

კაველიძეთა საგვარეულო კავშირი

22750 415089326

შავღელე 2013

22751 200077601

ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის 59-ე საბავშვო ბ/ბაღის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

22752 204561964

ენ ენ არტ ენდ სილქ

22753 425357696

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბოლნისის სათნოების სახლი

22754 434160588

თანასწორი მონაწილეობის რესურსცენტრი

22755 223105431

ფერმერთა გაერთიანება საყუდაბელი

22756 433101421

ჩვენ ვართ მომავალი WAF

22757 204508835

გაცვლითი პროგრამების კურსდამთავრებულთა მრჩეველთა საბჭო

22758 438108888

ასოციაცია სიახლე 2013

22759 405128240

პოლიტიკური ანალიზის და ექსპერტიზის ინსტიტუტი

22760 215600348

"მადლი"

22761 405199609

საქართველოს მკლავჭიდის ერთიანი ეროვნული ფედერაცია

22762 406145103

კვლევის, განათლების და განვითარების ცენტრი

22763 405473296

ახალგაზრდა მწერალი

22764 202368650

საქართველოს UNESCO-ს კლუბი ადამიანის უფლებები და ბიომედიცინა

22765 424254210

სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სამუსიკო სკოლა

22766 206335170

საქართველოში მეწარმეთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია

22767 404508458

ენკენია

22768 420425962

ეჩივმენტ ჰაბი

22769 231285249

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების-თელავის №2 სამუსიკო სკოლა

22770 212915540

ქრისტიან ჟურნალისტთა თავისუფალი კავშირი

22771 445553375

საერთაშორისო სტუდენტთა ფორუმი

22772 205034737

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ასპირანთა
ლიგა

22773 206345347

"ანალიტიკური ცენტრი "ეკონომეტრი"

22774 204979933

"სახელოვნებო განათლების პედაგოგთა კავშირი"

22775 424067404

კავშირი წინუბანი

22776 228525502

დ.წყაროსკულტურის, სპორტისა და ტურიზმის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკომიტეტი

22777 204952471

გიორგი ნიკოლაძის სახელობის ალპინისტური კლუბი

22778 204978630

სოციალურად დაუცველი ფენის დახმარების კავშირი "ამა"

22779 405154201

სოციალურ ინოვაციათა ცენტრი

22780 426521169

ვახტანგისი 2013

22781 406337824

პატრიოტიკ ნიგერიანს

22782 420428317

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ძიუდო-სამბოს ფედერაცია

22783 211351785

ქ. თბილისის №97 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22784 231247031

კახეთის მეფუტკრეთა კავშირი

22785 404446284

განვითარების და თანამშრომლობის საერთაშორისო ფონდი

22786 405384007

მარო მაყაშვილის საზოგადოება

22787 402176024

დონუმი

22788 218030253

ასოციაცია უფლისციხე და განვითარება

22789 404516412

ნიჩბოსნობის კლუბი თეთრი ტბა

22790 211403989

"საქართველოს წყლის ასოციაცია"

22791 401961506

არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონი და საზოგადოება

22792 434066280

საქართველოს, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დაბა ლენტეხის N2 დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

22793 432548950

ოჯახისა და ბავშვთა მხარდაჭერის ეროვნული ქსელი

22794 412750330

დასავლური განვითარების ცენტრი

22795 404608215

რესაიქლ ინ ჯორჯია

22796 221273440

საქ. საჯარო მოსამს. და საზ გაერთ. მუშ. პროფკავშირი

22797 220343028

ცოდნის კლუბი

22798 412693447

ყოფილ პატიმართა და პრობაციონერთა უფლებების დაცვა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია

22799 204900321

ეკოლოგიურ მეურნეობათა დახმარების ფონდი ზიარი

22800 431178619

მშობლები მომავალი თაობისთვის

22801

ამბროლაურის რაიონის სოფელი იწას მთავარანგელოზების ეკლესიის აღდგენისა და რეკონსტრუქციის
კავშირი

22802 237092971

სათემო კავშირი ლაითური 2002

22803 200084005

კავშირი გვახსოვდეს აფხაზეთი

22804 405424358

გზა სიცოცხლისა

22805 404432477

სტუდენტური ტელევიზია სტვ

22806 204450423

კავშირი "ხარისხი მრეწველობაში"

22807 202358876

კავშირი "საქართველოს ქვიშის ფეხბურთის ასოციაცია"

22808 404463996

საქართველოს გზების ასოციაცია

22809 445488240

მეტრო ბოქსინგ-ჯეო

22810 227747677

ასოციაცია "ს. კაჭრეთის საინიციატივო ჯგუფი"

22811 429323038

მთის თემი

22812 433105659

ლაგოდეხის სერვის ცენტრი

22813 405370487

საქართველოს თხევადი გაზის ასოციაცია

22814 205257979

ისნის განვითარების ფონდი

22815 231245809

საქ.პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფკავშირების თელავის რაიკომი

22816 405095604

ანსამბლი თბილისი 1980

22817 428518080

საზოგადოება ძლევა

22818 437369900

საკონსულტაციო ცენტრი საქართველო

22819 232003907

სათემო კავშირი "ერთობა"

22820 404473761

საკალათბურთო კლუბი - დინამო თბილისი

22821 206315236

აისი

22822 400232039

საქართველოს ვალუტის გადამცვლელთა ასოციაცია

22823 204519011

კავშირი "კოალიცია თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად საქართველოს ინვალიდთათვის"

22824 405020695

ნათელი მომავლის ხიდი

22825 405331742

ომის ვეტერანტა დახმარებისა და დასაქმების საქველმოქმედო ფონდი

22826 404615797

საქართველოს ონკოლოგიის სკოლა

22827 412710810

მოქალაქეთა დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების ცენტრი

22828 216452693

ინდიგო

22829 406113334

რელიგიური თავისუფლებისა და ტოლერანტობის საზოგადოება

22830 445576261

საორსას კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

22831 216446781

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "კავკასიის თანამშრომლობის პროექტი"

22832 445564862

ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლა

22833 445423131

გზა უკეთესობისაკენ

22834 405028143

საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაცია

22835 205118004

ახალი ტექნოლოგიები

22836 404554184

ქარი (ქარი აზრთა რეზონანსს იწვევს)

22837 402072573

საექთნო ასოციაცია ნიუმენი

22838 218080948

ლიახვის ხეობის პომიდვრის მწარმოებელთა გაერთიანება

22839 404928904

საქართველოს ნორდიკული ფედერაცია

22840 402068695

გულის თანდაყოლილი მანკების კარდიოლოგთა და კარდიოქირურგთა ასოციაცია

22841 209478448

ქ. თბ. გლდანის რ-ნის ვაჭრობისა და სამომხმარებლო მუშაკთა პროფკავშირი

22842 204574736

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ფონდი ტატო

22843 228928293

ახალგაზრდობის სამოქალაქო ინტეგრაციის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი დმანისის რაიონში

22844 202198086

კონტრასტი

22845 405070685

მედია და სამოქალაქო საზოგადოება

22846 206221827

ცოდნისა და ინფორმაციის ცენტრი კავკასიის ქვეყნების ებრაული თემებისათვის

22847 208204833

ქ.თბილისის 196-ე საბავშვო ბაგა-ბაღის განვით. ფონდი "დილა" (ყოფ.მშობელთა ფონდი)

22848 202239997

საქართველის შავი ზღვის ეკოლოგთა კავშირი

22849 431436234

აგრო-ველი

22850 443121444

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კოხტას დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

22851 212701673

იმერეთის მხარის ადამიან. უფლებ. და კანონ. დაცვ. საზოგადოება

22852 220355620

ერთიანი კავკასია მშიდობა და მეგობრობა

22853 418478418

საკალათბურთო კლუბი ივერიონი - გორი

22854

ბალავარი

22855 402191114

ქართული კლუბების ასოციაცია

22856 202959352

"საქართველოს დამოუკიდებელ ჰომეოპატთა ასოციაცია"

22857 202060642

საქართველოს სატყეო კომპლექსის სამეცნიერო ტექნიკური კავშირი

22858 202211016

საქართველოს თეთრი ჯვრის კავშირი

22859 401965183

YES Georgia

22860 204969702

ასოციაცია საზოგადოებაზე ორიენტირებული მოვლა

22861 249265735

სამედიცინო ფონდი "ფაზისი"

22862 215139589

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება

22863 405026369

ჯანმრთელი ცხოვრება მანიის გარეშე

22864 226572223

საქართველოს ახალგაზრდობის დახმარების და საგანმანათლებლო საზოგადოება

22865 405041734

ლილეო

22866 230095624

თავისუფალი პროფესიული კავშირი საგანგიო

22867 412685358

ევროპის მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი

22868 404499075

საქართველოს სამუზეუმო კოლექციების ასოციაცია

22869 402188182

საქართველოს რადიაციული უსაფრთხოების ასოციაცია

22870 402115769

საქართველოს შესაფუთი მასალების მწარმოებელთა ასოციაცია

22871 406211923

ზურა

22872 204463320

ტრადიციული მუსიკის განვითარების ფონდი ოროველა

22873 202465135

ძიუდოს თბილისის ფედერაცია

22874 216451104

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "იმედი-24"

22875 437067488

საქართველოს ოზურგეთის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22876 412742206

სოფო სოფრომაძის სახელობის ფონდი

22877 432549236

კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება

22878 218031190

ქართველებისა და ოსების ნდობის აღდგენის და ურთიერთობის კავშირი

22879 441993657

განათლების ცენტრი

22880 405049497

ნინო სურგულაძის ფონდი ნატვრის ხე

22881 245441464

ასოციაცია ნეოინვესტი

22882 416298786

რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის პროფესიული მუნიციპალური დრამატული თეატრი

22883 428881310

დმანისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სამსახური

22884 223361868

კავშირი „ეკონომისტები და იურისტები რეფორმისათვის" (ეირ)

22885 216370282

ქვემო ქართლის რეგიონის რუსულ კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება „როდნიკი“

22886 202177116

მუნიც. საწ. შპს "ჰერმესის" პროფკომიტეტი

22887 204476003

ხელოვნების ნაციონალური ცენტრი რეგისტრირებული კავშირი

22888 205008944

"საქართველოს მდგრადი განვითარების ხელშემწყობ პროფესიონალთა კავშირი"

22889 400256487

ინიციატივები საქართველოსთვის

22890 405097158

დიალოგისა და განვითარების სახლი(დიდი სახლი)

22891 204446368

ახალგაზრდობა დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებებისათვის კავკასიაში

22892 401956861

სრულიად საქართველოს მეომარ, ვეტერან-ინვალიდთა კავშირი საქართველოს გმირები

22893 243122599

ახალიკის თემი

22894 247009473

ხუცუბნის მორაგბეთა კლუბი - ბელები

22895 204533870

გალის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

22896 404495300

საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდი ქველმოქმედებამომავლისათვის

22897 242262822

მასმედია ჩხოროწყუ

22898 406184007

ცისარტყელა 2002

22899 433647360

საქართველოს ლანჩხუთის რაიონის სოფლების: შუხუთი, ნიგოითი, ქვიანისა და ჯაპანას
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22900 405512271

შენი სამგზავრო სავარძელი

22901 231244196

ფენიქსი

22902 204997165

პროფესიული განვითარ. ლიგა "სტარტი"

22903 404477883

იურისტ ქალთა კავშირი

22904 404890150

კავშირი ერთიანი თაობა

22905 404561327

საქართველოს კოსმოსური კვლევის სააგენტო

22906 204522622

ფონდი ტასო

22907 404594097

თავისუფალი თაობა

22908 416308070

დევნილთა სოლიდარობის ცენტრი

22909 404868853

საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის ასოციაცია

22910 420435050

ედელვაისი 2021

22911 417894540

საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების გლობალური ასოციაცია

22912 400124655

სპორტული ასოციაცია საქართველოს მოცურავეთა კლუბი

22913 431949109

საქართველოს თერჯოლის რაიონის სოფელ სიქთარვის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

22914 404390869

კულტურისა და განვითარების ფონდი ერთსულოვნება

22915 218030388

ატენის სიონის აღორძინების ფონდი

22916 442572280

სოფლის პატრონი

22917 204953737

პროფესიული გადამზადების ასოციაცია

22918 205271551

თბილისის მეტროპოლიის განვითარების სააგენტო

22919 424615795

თუშების სათემო საბჭო

22920 406166483

ნოლიჯ დეველოპმენთ სენთერ

22921 404572066

21 რეისინგ თიმ

22922 230093644

ახალგაზრდული შემოქმედებითი ასოციაცია "ხელოვნება"

22923 406181126

ინოვაციებისა და ნანოტექნოლოგიების საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდი

22924 420427032

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის - ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

22925 445426138

საჭადრაკო კლუბი ნონა

22926 400106737

საქართველოს ახალგაზრდა პოლიტიკოსები

22927 204422534

თბილისის №58 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22928 204461536

საინვესტიციო საქმიანობის ხელშემწყობი საერთაშორისო ფონდი საქართველოში

22929 404515716

კრწანისის უკეთესი მომავლისათვის

22930 204577163

ქართველ სომეხთა უფლებათა დაცვის ასოციაცია

22931 245442873

აჭარის ავიამოდელისტთა ასოციაცია

22932 401946766

საქართველოს საპატრიარქოს დასავლეთ ევროპის ეპარქიის საგანმანათლებლო-კულტურული ცენტრი

22933 200106777

ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და ნაწარმთან დაკავშირებით საქმიანობაში მონაწილე პირთა
უფლებებზე სამოქალაქო ზედამხედველობის საზოგადოება

22934 404912528

ცენტრი-საერთაშორისო კვლევების ჯგუფი

22935 223366756

ახალქალაქის ფერმერთა მხარდაჭერის ცენტრი

22936 204423114

თბილისის №36 საბავშვო ბაგა-ბაღი

22937 405261997

საქართველო-ჩინეთის ახალგაზრდული კავშირი

22938 405124654

საქართველოს კანოე-კაიაკის ფედერაცია

22939 245443676

რეგისტრირებული კავშირი სპორტული კლუბი დელფინი

22940 405311862

თავისუფალი ხედვა

22941 202452078

საქართველოს კულტურის ძეგლებისა და გზების რეაბილიტაციის კავშირი

22942 437372914

ნოდარ დუმბაძის სახელობის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი

22943 206263791

საქართველოს ეკოლოგიურ მიწათმოქმედთა ასოციაცია სემა

22944 402176195

ბავშვთა და მოზარდთა გასართობი ცენტრების ასოციაცია

22945 206171033

კავშირი "საქართველოს პანკრატიონ ათლიმას ფედერაცია"

22946 402052728

თორნიკე გოლეთიანის დახმარების ფონდი

22947 404480389

ირონი

22948 436037272

ღია კარი

22949 215102582

სატრანსპორტო ორგანიზაციათა და მუშაკთა ეროვნული ასოციაცია

22950 404612139

სამოქალაქო უფლებათა ცენტრი

22951 218017189

მოზარდთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

22952

გიყვარდეს მოყვასი შენი

22953 243889887

ქალი და ახალი საუკუნე

22954 212816390

დაუოჯახებელ ქალთა საზოგადოება საქართველოს ასულები - MISS GEORGIAN

22955 212895704

მრავალშვილიან ოჯახთა კავშირი დედა-სიცოცხლის სათავე

22956 421274953

იმერეთის უშუ კუნგ ფუს ფედერაცია

22957 401983118

მეტაფორა-ახალგაზრდა მწერალთა კავშირი

22958 404918292

საქართველოს მევენახეთა, მეღვინეთა და მებაღეთა სამეცნიერო -კვლევითი-საწარმოო კავშირი

22959 417884631

სახარების ქრისტიან-ბაპტისტთა გორის ქრისტეს აღდგომის ეკლესია

22960 428521717

რეგიონული განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი

22961 404577917

საქართველო კანადის სავაჭრო პალატა

22962 209475619

ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი "ბეგთარი"

22963 406118419

ფონდი ტალავერი

22964 404916070

ქრონიკულ დაავადებათა მართვის ცენტრი

22965 212919635

სასინჯი ინსპექტირების ასოციაცია

22966 406111979

პოლიმერული დარგის მწარმოებელთა ასოციაცია

22967 229725170

"ზეინდარი"

22968 412734046

ღია სახლი

22969 438108076

საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

22970 405392132

თბილისის სერფინგის კლუბი

22971 206128386

არასრულწლოვანთა და სტუდენტ ახალგაზრდობის განვითარებისა და უფლებების დამცველთა კავშირი

22972 441994763

წმინდა საბა განმწმენდელის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

22973 243126513

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "სოფელი აშკალა 2009"

22974 404446097

ქართული ალპური კლუბი

22975 204951828

ტერორისა და ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების ცენტრი

22976 200269477

საქველმოქმედო ფონდი "ბარაკონი"

22977 402155911

საქართველოს ბავშვთა გასტროენტეროლოგთა ასოციაცია

22978 229315336

სოციალური, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტის გამაჯანსაღებელი საქმიანობის კავშირი არგო

22979 405193794

აქთუშეთიი

22980 202159421

საქ.მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტ.-ის პროფკომიტეტი

22981 441993648

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კურორტი ბახმარო

22982 205266095

ეკოსტრატეგიული კვლევის ცენტრი

22983 202158841

სამხრეთ კავკასიის ბიზნეს და პროფესიული ასოციაციების ფედერაცია

22984 200276968

ალბა-სი

22985 400308332

მაზდა ქლაბ ჯორჯია

22986 205041747

კულტურის და ხელოვნების გლობალური კოორდინირების ცენტრი

22987 412704612

სპეციალური სერვისები

22988 434162577

ინტეგრაციისა და ტოლერანტობის ალიანსი სამოქალაქო აქტივობა

22989 202060731

მაისურაძეთა საგვარეულო კავშირი

22990 424066735

ახალციხის ციხე

22991 204986970

ეუსტრესი

22992 238757966

კავშირი ,,სათნოება"

22993 226166387

ქალთა საგანმანათლებლო ცენტრი "თორი"

22994 204978845

საქართველოში წყალბურთის განვითარაბის ფონდი

22995 415107832

ვიქტორ კრატასიუკის სანიჩბოსნო კლუბი

22996 445519118

თეოს შოუ

22997 204977935

კავკასიის კვლევითი ცენტრი

22998 402011032

ინოვაციების განვითარების ინსტიტუტი

22999 406326514

ეს ზე ეი

23000 445471374

საქველმოქმედო ფონდი ალილო-2015

23001

რეგისტრირებული კავშირი რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი ხობი-2000

23002 404993156

ევროპის ალუმნების გაერთიანება

23003 443122568

კუში5

23004 415600353

კვარტეტი 2015

23005 432542876

თბილისის პანკრატიონის ფედერაცია

23006 404990051

ფონდი მეგობრობა 31 მაისი

23007 442260857

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაფიჩხოვოს თემის საზოგადოებრივი კავშირი ომარტე-რ

23008 400234689

საერთაშორისო განათლებისა და გლობალური კავშირების ასოციაცია

23009 202180521

ადამიანი და რადიაცია

23010 416311921

მამუკა ტაბატაძის, ხათუნა გუგავას და თემურ თაბუაშვილის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

23011 415097228

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული კობა შუბითიძის სახელობის ფონდი
გმირები

23012 202191706

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა ლიგა

23013 200063377

საქართველოს საშეჯიბრო აიკიდოს ასოციაცია

23014 206051706

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა ურთიერთდახმარების კავშირი "ლოკუსი"

23015 206343125

პან-სომხური ფორუმების მონაწილეთა საერთაშორისო ასოციაცია

23016 235446255

ინჩხია

23017 211343722

საქართველოს ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

23018 224623824

ლამ-ბარი

23019 434176465

საქართველოს რაზმავარანისა და საბრძლო ხელოვნების ეროვნული ფედერაცია

23020 205084255

ივრის სახელმიწიფო აღკვეთილის ხელშეწყობისა და განვითარების ფონდი "დურაჯი"

23021 406337398

საგამოძიებო ბიურო

23022 204960756

საქ.-ში "ძიუდოს განვითარების ფონდი"

23023 404387061

მისია

23024 426117962

მომავლის ბორჯომი

23025 205078422

გიორგი და ერთიანი საქართველო

23026 405273412

ახალი სკოლა

23027 206123005

ქ.თბილისის კომერციის პროფ.სასწავლებლის "სერვისის" პროფკავშირი

23028 417875348

ჯენოა კლუბ ჯორჯია

23029 423098524

ბეღურები

23030 225393062

ბოლნისის რაიონის ახალგაზრდული კავშირი მზერა მომავალში

23031 234231042

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საქართველოს ანტიკორუფციული სამსახური
"თეთრი არწივი"

23032 430032653

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილემის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

23033 202212113

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "რასაცა გასცემ..."

23034 404895510

რეგიონული განვითარების საზოგადოება

23035 204457907

სამხედრო პატრიოტული ალიანსი - საქართველოს ლეგიონი

23036 406039291

აგრარული უნივერსიტეტის ახალგაზრდული ორგანიზაცია

23037 402109678

საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობათა დაცვის კავშირი

23038 203850724

ქ. თბილისის 170-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი

23039 205034764

"ევრაზიის ღია ინსტიტუტი" თბილისის წარმომადგენლობა

23040 404541108

რეგიონული განვითარებისა და კვლევების საერთაშორისო ფონდი

23041 428518909

სოფლის ბარაქა

23042 236084429

არარეგისტრირებული კავშირი სათემო კავშირი,,იმედი"

23043 400132520

ოსური დიასპორის საზოგადოება საქართველოში

23044 205269029

ნეიშენელ ასოციეიშენ ოფ ნონ სმოუქერს

23045 202445381

აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

23046 225058754

ეკო-21

23047 400273440

ინოვაციებისა და სამართლის ცენტრი

23048 442262631

საქართველოს, სამეგრელოს, ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ჭოღას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23049 204436191

საზოგადოება ეზო

23050 405341759

საქართველოს რეტის სინდრომისა და სხვა იშვიათი დაავადებების ასოციაცია

23051 205115329

არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ეკონომიკის და ბიზნესის ინსტიტუტი კავშირი FEBI

23052 404897938

შემეცნებითი სკოლა IQ

23053 200070886

მრავალ ბინიანი სახლის ინდივიდუალურ მესაკუთრეთა ამხანაგობა #177

23054 243122759

სათემო კავშირი "ჯემალი"

23055 204973001

"ერა"

23056 404978379

ICCC Georgia

23057 242272303

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

23058 417889351

ახალგაზრდა ეკოლოგთა ცენტრი

23059 204994051

საქ. ფერშალთა, ბებიაქლთა და ოჯახის ექიმთა ასოციაცია

23060 448400999

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის მაჭახელას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23061 405346308

ვირაგო

23062 438107317

ორგანული სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერთა კავშირი ეკოსიონი

23063 404467000

სისხლი მომავლისთვის

23064 226529593

ქ. თბილისის N149 საბავშვო ბაგა-ბაღი

23065 204432024

ქ. თბილისის 36-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

23066 249254168

აფხაზეთის ადვოკატთა კავშირი "ადვოკატი"

23067 404866365

საავტორო ფილმების სტუდია

23068 406193881

თბილისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23069 204987158

საქართველოს სოციოლოგთა კავშირი

23070 424254657

ახალციხის გული

23071 242006226

საზოგადოებრივი კავშირი წინაპრები და შთამომავლები ბავშვთა უფლებების სადარაჯოზე,
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სტუდია ხასანბეგურა

23072 206070259

თბილისის №109 საბავშვო ბაგა-ბაღი

23073 406336031

საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკური, სავაჭრო და კულტურული განვითარების ასოციაცია

23074 205007115

საქართველოს ჯგუფური ფსიქოთერაპიის ასოციაცია

23075 404949641

ქრონიკულ დაავადებათა საგანმანათლებლო ასოციაცია

23076 244561559

იმედი

23077 444552324

დევნილთა და სოციალურად დაუცველ პირთა უფლებების დაცვის საზოგადოება თემი

23078 204407515

ს\ს ტრაქტების პროფკომიტეტი (ყოფ,#3 ასს ჰროფკომიტეტი)

23079 206117888

საქართველოს სომეხ ქალთა ასოციაცია შუშანიკი

23080 212808568

არასამთავრობო გაერთიანება "თანამშრომლობა ტექნიკური ინიციატივებისათვის"

23081 406292337

ჯორჯია 57

23082 404955045

Young Investors

23083 245445068

ახალგაზრდული ანტიკორუფციული საბჭო

23084 418469115

იზრუნე მომავალზე

23085 204566148

თანამშრომლობა უკეთესი მომავლისათვის

23086 422936568

სარკინეთი-რაჭა

23087 428521325

ლოლაშვილების საგვარეულო კავშირი

23088 202061829

ასოციაცია საქართველოს საბანკო-საფინანსო აკადემია

23089 202209993

საქართველო-ირანის საქმიანი ურთიერთობის ალიანსი

23090 226573375

კავშირი "საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა საგანმანათლებლო ასოციაცია"

23091 430026802

ზესტაფონის მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

23092 402178433

სოლიდარობა მშვიდობისთვის

23093 203829777

ლ.სარიშვილის სახ.მრავალშვ.დედათა,მოხუც.და უპატ.ბავ.საქ.ასოც.(ასოციაცია"ლიკა")

23094 211394301

ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელთა და დისტრიბუტორთა კავშირი

23095 435895015

მიშგოვ ლარდა

23096 400210375

თავისუფლებისთვის

23097 404870617

ქავთარაძეთა საგვარეულო საზოგადოება

23098 440392754

საქართველოს სიღნაღის რაიონის სოფელ ანაგის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23099 436256089

ბიზნესის ეროვნული ლიგა

23100 400007639

საქართველოს მენეჯერთა ასოციაცია

23101 406239976

იბერნი

23102 406171137

კავშირი მშვიდობის თასი - საქართველო

23103 400014499

ეზოთერულ-ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრი ათინათი

23104 443867120

შემოქმედ ბავშვთა გაერთიანება

23105 427717606

Life Line

23106 405535229

თამარ მეფის საზოგადოება დემოკრატიისთვის

23107 420425132

რეპორტიორები ადამიანის უფლებებისთვის

23108 401987711

დოქტორთა კლუბი

23109 443569559

კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

23110 405162620

გიორგი და ნუცას დახმარების საქველმოქმედო ფონდი

23111 220351679

რეგისტრირებული კავშირი ზუგდიდის ქალთა საბჭო

23112 216454548

ააიპ ცენტრი ინგლისური ენის წარმატებული სწავლებისათვის (CETE)

23113 431437386

ქართულ-გერმანული თერაპიული ცენტრი ლეგატო

23114 204447820

საქართველოს კულტურის ხელშეწყობის და განვითარების ფონდი

23115 415093507

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და დახმარების ცენტრი

23116 404392901

საქართველოს ახალგაზრდა ექიმ-ფარმაცევტთა ასოციაცია

23117 427735150

სოფელ ველისციხის განვითარების ფონდი

23118 216400534

კავკასიელ ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია

23119 202459384

სოციალური დაცვის ლიგა

23120 204997441

სეისმომედეგი მშენებლობისა და საინჟინრო სეისმოლოგიის საქართველოს ეროვნული ასოციაცია

23121 401975591

ძალოვანი უწყების ვეტერან კომპენსატორთა (პენსიონერთა) უფლებების დაცვის კავშირი ,,ქართული
ღირსება''

23122 204510476

რეგისტრირებული კავშირი ,,დედათა და ბავშვთა ცენტრი"

23123 206160562

საქართველოს კულტურის განვითარებისა და აღორძინების ცენტრი

23124 405099227

საქართველოს განვითარების ინსტიტუტი

23125 242731273

იმედი

23126 404943335

სამხარაძეების საგვარეულო კავშირი

23127 220367635

მსხვერპლი 2005

23128 223105306

ფერმერთა გაერთიანება ლებისი

23129 404538808

მწვანე ინოვაციების ცენტრი

23130 404419474

რეგიონის განვითარების ცენტრი

23131 204442362

სიკეთე

23132 204986989

"სუნტნი-აქტიური ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ჯგუფი"

23133 404441252

გიორგი+2013

23134 205224666

"მსოფლიო ქრისტიანული თანამეგობრობა ერთობის საფუძველზე" ფონდი

23135 445505702

დედები სიცოცხლისათვის

23136 430803847

გერმანული ენის კლუბი

23137 405507660

საქართველოს კლინიკური კვლევების ოპერაციების ასოციაცია

23138 405240396

ზინგერის ჯაზის ფონდი

23139 405097764

სამეწარმეო განათლების ეროვნული ასოციაცია

23140 400010171

ფონდი გული

23141 227771729

თანადგომა XXI

23142 243918070

კულტურის და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების გაერთიანება

23143 406161102

იფანი-გარემოზე ზრუნვის ასოციაცია

23144 401981138

G.P.H.R.D.

23145 441557101

წმინდა ილია მართლის გზა

23146 437067120

ქ. ოზურგეთის რაგბის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი არწივები

23147 415106799

ააიპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია

23148 437977496

ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი

23149 402047101

კუნგ-ფუ თუა-ს და კიკბოქსინგის კლუბის წითელი დრაკონი-ს ასოციაცია

23150 206120561

ქველმოქმედი

23151 439397261

საქართველოს საჩხერის რაიონის სოფელ არგვეთი, სავანე, მახათაური, იცქისის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

23152 445595909

სოციალური საწარმო თავისუფალი სივრცე

23153 204433737

სამოქალაქო განათლების პროექტი

23154 400290430

საქართველოს კერძო საბავშვო ბაგა-ბაღების ასოციაცია

23155 206149826

საქართველოს ყრუ მეწარმეთა კავშირი

23156 412700830

საჭადრაკო კლუბი ქუთაისი

23157 429653957

ხალხი და თავისუფლება

23158 400010992

პრაქტიკული განათლების ცენტრი

23159 204427370

ლიდერ ქალთა კლუბი

23160 404447489

ემეიზინგ გრეის ქრისტენ მიშენ ჩერჩ ინტერნეიშნელ

23161 404433412

საქართველოს პროფესიული განათლების ასოციაცია

23162 402198377

საქველმოქმედო ფონდი სკალდი წმინდა მიქაელი და გაბრიელი

23163 401953007

ერთად დავამარცხოთ სიმსივნე

23164 204430703

ქ.თბილისის #46-ე საშ.სკოლის განვითარების ფონდი

23165 429323412

ვაჩუქოთ მომავალი

23166 236084884

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კავკასიური ქსელი

23167 226151678

სათემო ორგანიზაცია "თრიალეთის თემი"

23168 212845484

საქართველოს სპორტული ორიენტირების ეროვნული ფედერაცია

23169 220414941

სამშვიდობო ინიციატივების ცენტრი ,,რუხი"

23170 212796170

საქართველოს ახალგაზრდული კავშირი მშვიდობა და დემოკრატია

23171 405261229

ევრო-აზიური ალიანსი

23172 200077745

ქ. თბილისის 32-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

23173 233645017

სუფსის სათემო კავშირი

23174 405064415

ინსაით-ჯგუფი

23175 446951497

ქართველ მუსლიმანთა საზოგადოება

23176 205256792

ახალგაზრდული მოძრაობა დონორთა კავშირი

23177 417875062

ტატულაბიჭები

23178 225058549

მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირი

23179 416326434

ქალაქ რუსთავის კამერული გუნდი

23180 215111260

სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ჭადრაკის ფედერაცია

23181 200255669

შემოქმედებითი ჯგუფი "როუდ არტი"

23182 204993935

"მეცნიერება და ტექნიკა საქართველოსათვის"

23183 238758965

ქალაქ სამტრედიის წმინდა მოწამე ქეთევანის სახელობის სათნოების სახლი

23184 200096369

კავშირი"ქურთისტანის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი"

23185 406068464

ენუქიძეთა საგვარეულო კავშირი

23186 445532004

დასავლეთ საქართველოს რევმატოლოგთა და რეაბილიტოლოგთა ლიგა

23187 205079715

დემოკრატიის განვითარების ფონდი

23188 427736293

ასოციაცია ერთად მომავლისკენ

23189 212805687

დიოსკურია დევნილთა დახმარებისა და განვითარების საზოგადოება

23190 444956362

ხონის სოციალურ-კულტურული განვითარების საზოგადოება ხონელი

23191 406054317

საქართველოს სპორტული პოკერის ეროვნული ასოციაცია

23192 218035409

ასოციაცია სტანდარტი

23193 245623277

აჭარის აიკიდო-ტაკემუსუ აიკი"-ს ფედერაცია

23194 404920145

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

23195 242574371

სათემო კავშირი ლაილაში

23196 402179129

საქართველოს ტაქსის მძღოლთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

23197 220006231

ბავშვთა დახმარების და განვითარების საქველმოქმედო ასოციაცია

23198 406058144

გაჩიანის ბოშათა კავშირი რომა

23199 404948358

ზურაბ ვაზაგაშვილის სახელობის ფონდი

23200 405501568

საქართველოს კულტურის მოღვაწეთა გილდია

23201 205186234

რეგისტრირებული კავშირი "ბანკები ქველმოქმედებისათვის"

23202 202206941

თბილისის სპორტული ცეკვების ეროვნული ფედერაცია

23203 404466528

საქართველოს ოფთალმოპლასტიკურ ქირურგთა და სტრაბიზმოლოგთა საზოგადოება

23204 405169810

უძრავი ქონების რეფორმების ცენტრი

23205 419999050

ახალგაზრდები სამეგრელოს განვითარებისთვის

23206 419986732

ქალთა კავშირი მანდილი - ქალები მშვიდობისათვის

23207 200091300

კავშირი "დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა დაიურისტთა ალიანსი"

23208 203866762

"ფენიქსი"ქართული ხელოვნების და კულტურის ფონდი.

23209 445445563

ცვლილებები საზღვრების გარეშე

23210 251723014

ივერიის ღვთისშობლის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

23211 404922090

შარიქაძეთა საგვარეულო კავშირი

23212 400281823

შპს კოკაი

23213 208215162

საქართველოს შემოქმედთა ასოციაცია

23214 419982273

სამეჯლისო, ევროპული და ქართული ცეკვების ასოციაცია

23215 404899838

გიორგი ალექსიძის სახელობის თანამედროვე ქორეოგრაფიის განვითარების ფონდი

23216 400319669

ბიზნესი საქართველოსთვის

23217 232582210

საზოგადოება კერძო მეწარმეთა და ბიზნესმენთა რეგისტრირებული კავსირი

23218 237081509

ოზურგეთის ვაჭრობისა სამომხმარებლო კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირის კომიტეტი

23219 402076533

საქართველოს გოლფის ეროვნული ფედერაცია

23220 241580641

ყვარლის საბავშვო თეატრი მარჯანი

23221 204418629

კავკასიის ახალგაზრდა შემოქმედთა დახმარების ფონდი

23222 406158036

ინოვაციური განათლების ცენტრი

23223 430800207

საქართველოს, თეთრიწყაროს რაიონი 3-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23224 206272148

საქართველოს გაერთიანებულ დეტექტივთა ცენტრი

23225 206139070

იურიდიული დახმარების ცენტრი

23226 204437519

თბილისის მორწმუნე ქართველ ებრაელთა საზოგადოება

23227 433104071

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცოდნისკარის, შეერთების, თელის,
დავითიანის, ჩადუნიანის, წიფლისწყაროს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23228 204574745

თამარიო 2009

23229 437977959

საქართველოს ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

23230 406075795

კავკასიის ხსნის ფონდი

23231 424067556

სამცხე-ჯავახეთის ტრადიციული მეურნეობის ასოციაცია

23232 203863890

ახალგაზრდა კომპოზიტორთა და მუსიკისმცოდნეთა ასოციაცია

23233 405456536

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი სატურნი

23234

ასოციაცია არილი

23235 404915160

საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი

23236 406206859

ძიუდოს კლუბი განთიადი

23237 238754488

იანეთი

23238 402085890

საქართველოს ანტი-დოპინგური სააგენტო

23239 236079658

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია

23240 237080699

გურიის აგრობიზნესცენტრი

23241 244684490

კოლხეთის ცისკარი

23242 404974612

ჰოლანდიის სტიპენდიატთა ასოციაცია საქართველოში

23243 204486056

საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე

23244

ქართული სასულიერო და საერო კულტურის შემსწავლელი და გამავრცელებელი საზოგადოება ჯვარი

23245 424067592

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

23246 405349760

ვოლუნთიერ ჰაბი

23247 445569956

აჭარის ათლეტიზმის ფედერაცია

23248 200246322

ახალგაზრდა პედიატრი XXI

23249 204974885

საქართველოს პროფესორ-მასწავლებელთა და მეცნიერთა საერთაშორისო კავშირი "მეცნიერი"

23250 415593593

გადავარჩინოთ ჭიათურა

23251 406090046

საქართველოს მასაჟისტთა ეროვნული ფედერაცია

23252 200010763

საქართველოს მომხმარებელთა კავშირი (გადმ.ნაძალად.27.10.02)

23253 233645650

სათემო კავშირი ჯურუყვეთი XXI

23254 405170728

სპორტული კლუბი მშვილდოსანი

23255 404519892

საქართველოს არაოლიმპიური სპორტის სახეობების კომიტეტი

23256 402037639

საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩვენი ქალაქი

23257 243126568

ველი 2009

23258 420434872

აფხაზეთ-სამეგრელოს მოცვის ფერმერთა ასოციაცია

23259 404970812

სასჯელის აღსრულების კვლევითი ცენტრი

23260 205031749

საქ ტექნიკური უნივერს პროფესორ-მასწავლებელთა ასოც პროფესიონალიზმი მშენებლობაში

23261 418467947

კლუბი ჩემპიონი

23262 215607699

"ჭიათურის პენსიონერთა კავშირი"

23263 404426723

საქართველოს თერმული ტრავმის პლასტიკოს ქირურგ-კომბუსტიოლოგთა ასოციაცია

23264 406208232

საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაცია

23265 204470223

კავშირი "საერთაშორისო კავკასია-საქართველო"

23266 418475992

გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტო

23267 205269225

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ჯეო 4"

23268 237095291

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეთა სოციალური დაცვის კავშირი თოლია

23269 204434175

მეცნიერებისა და შემოქმედებითი ინტელიგენციის ხსნის ფონდი

23270 412707398

იმერეთის რეგიონალური საფრენბურთო სპორტის ფედერაცია

23271 405443426

არასამთავრობო ორგანიზაცია ვეძებ

23272 405191518

ზღვაური

23273 402158963

საქართველოს პარაძიუდოს ეროვნული ფედერაცია

23274 204987265

საქართველოს ნახშირბადის ენერგეტიკული ფონდი

23275 426530462

საქართველო, გარდაბნის რაიონის სოფლების კუმისი1-ის, თელეთი1-ის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23276 226150456

სრულიად საქართველოს ადამიანთა უფლებებვისა დაცვის რაიონული ორგანიზაცია

23277 202317509

საქართველოს ქველმოქმედთა კავშირი "წმინდა სოფია"

23278 405051633

საქართველოს რუს და რუსულენოვან თემთა კონგრესი

23279 204975900

ფონდი "სარესტავრაციო ცენტრი"

23280 405304709

ენის წარმოშობის შემსწავლელი საზოგადოების საერთაშორისო ფონდი

23281 406068730

მარიამ ღვინაშვილის დახმარების ფონდი

23282 200071876

კავშირი (ასოციაცია) `კავკასიური დიალოგ კლუბი`

23283 405485513

კიბერუსაფრთხოების ეროვნული ასოციაცია

23284 404948161

სამნიაშვილთა საგვარეულო კავშირი

23285 412675190

მადლი 50-50

23286 419618220

ტყიბული ახალსოფლის წმ. გიორგის მართლმადიდებლური საზოგადოება

23287 231255995

გადავარჩინოთ მომავალი

23288 216452372

ერთიანი საქართველოსთვის 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული ჯარისკაცის ვახტანგ
გზირიშვილისა და მისი თანამებრძოლების სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

23289 242730345

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

23290 212705599

საქართველოს ახალგაზრდული ეკომოძრაობა საემ

23291 206273281

ქართული მოდის დიზაინერთა ასოციაცია

23292 243918089

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება

23293 406119659

ფონდი მშვიდობა

23294 404453505

რაგბის განვითარების ჯგუფი

23295 404447050

ეროვნულ უმცირესობათა კონსტიტუციური უფლებების დაცვის ცენტრი

23296 205008891

საქართველოს კულტურის სფეროში მოღვაწე იურიდიულ პირთა კომფედერაცია

23297 415107896

ვიტაე-სიცოცხლისათვის

23298 406166900

რუსეთთან მეგობრობის საერთაშორისო კავშირი

23299 405278211

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების და მცირე განახლებადი ენერგიის მეწარმეთა და მომხმარებელთა
ასოციაცია ეკო-ენ

23300 423098551

ასპინძის სარაგბო კლუბი-ლომები

23301 245441696

ოჯახის ექიმთა ასოციაცია

23302 432541895

კასპის ახალგაზრდული საკრებულო

23303 405480484

საქართველოს რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ასოციაცია

23304 205234557

საქველმოქმედო ფონდი "მადლი +"

23305 204981074

საქართველოს ვეტერან კალათბურთელთა კავშირი

23306 417879157

კარალეთის თემის ახალგაზრდული ორგანიზაცია

23307 202264888

"ქართული რაგბი"

23308 406258062

სოციალური პასუხისმგებლობა - შექმენი შესაძლებლობა

23309 224631450

"მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა და საბიბლიოთეკო ქსელი"

23310 405118554

ბის დეველოპმენტის საქველმოქმედო ფონდი

23311 415098959

საქართველოს, ქალაქ ფოთის რკინიგზის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23312 445600591

ქრისტიანული ასოციაცია გედეონი საქართველოში

23313 205272042

საქველმოქმედო ფონდი გუდაური

23314 406235417

მეხსიერების ქრონიკები: აუდიო-ვიზუალური მემკვიდრეობის კვლევის ცენტრი

23315 236093295

მცხეთა-მთიანეთის დამსაქმებელთა ასოციაცია

23316 224625494

კავშირი სამანი-2

23317

პენსიონერ ვეტერანთა საჭადრაკო კლუბი ნონა

23318 405378176

ბატონიშვილი ანნას ფონდი

23319 404477115

წმინდა ნიკოლოზის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი უფლის შვილები

23320 211387756

საქართველოს იმპორტიორთა ასოციაცია

23321 400143956

საქართველოს მახსოვრობის ჩემპიონატის ასოციაცია

23322 204436315

საქართველოს მუკოვისციდოზის ცენტრი

23323 205242478

საქართველოს პინტბოლის ეროვნული ლიგა

23324 406065305

ფონდი ვარკეთილაირი

23325 204986444

"ჯამრთელობა და განვითარება"

23326 437058381

გომისმთა

23327 429649650

დასავლეთ საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაცია

23328 405499919

ა(ა)იპ სასურსათო მაღაზიათა ასოციაცია

23329 212708300

იმერეთის მხარის თანამედროვე სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების ასოციაცია

23330 405017663

საქართველოს ვისცერული ქირურგიის ასოციაცია

23331 212907522

განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი

23332 402009704

ექთივ ეიჯინგ ჯორჯია

23333 444957110

ხონის მუნიციპალური არქივი

23334 204443496

ახალგაზრდა ბოტანიკოსი

23335 405066039

ქ.თბილისის N 132 საბავშო ბაგა-ბაღი

23336 400280842

ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი
ინსტიტუტი

23337 419985644

სრულიად საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ინვალიდთა,
უნარშეზღუდულ პირთა ასოციაცია

23338 436033276

კალამონი

23339 405379040

ინტე+გრაცია

23340 404514593

ხელოვნება მშვიდობისაკენ

23341 418473609

ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა ლეგიონი

23342 402006075

ინოვაციური კავკასია. განათლება, მეცნიერება, კულტურა.

23343 433642338

ქალაქ ლანჩხუთში საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი

23344 249267485

ფონდი "კელასური"

23345 204933545

საქართველოს ჰომეოპატთა კავშირი

23346 234178715

საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი

23347 400132325

მონიტორინგის საერთაშორისო ქსელი

23348 412757850

მოხალისეობრივი გაცვლითი ღონისძიებების ევრომედიტერანიული ასოციაცია

23349 404862751

ემსა თსუ

23350 404595005

ახალგაზრდები ახალგაზრდებისთვის 2020

23351 401982985

ღავთაძეების საგვარეულო კავშირი

23352 430804409

დემოკრატიული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი

23353 215607671

საქართველოს მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის პროფკავშირის ს/ს "ჭიათურმანგანუმის"
პროფკავშირის კომიტ

23354 404966765

რეგიონალური განვითარებისა და სოციალური დახმარების ცენტრი

23355 237096511

საქართველოში, გურიის რეგიონში მცხოვრებ უკრაინელთა ასოციაცია

23356 428518883

იბერიულ-კავკასიური ცივილიზაცია

23357 404585980

ოპიოლაბ

23358 242262537

ჩხოროწყუს თემის განვითარების კავშირი

23359 439413948

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საფეხბურთო გუნდი თბილისის ვიქტორია

23360 400136866

ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარების ფონდი

23361 404915874

საქართველოს სამკურნალო მცენარეები

23362 404858007

საქართველოს ეროვნული აეროკლუბი

23363 231247638

ტურისტული ასოციაცია "დონი"

23364 404389041

არტ - თაუნი

23365 202248834

საქართველოს ქურთი ინტელიგენციის კავშირი

23366 205133238

საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების ინსტიტუტი

23367 211402980

მთიან რეგიონებში ტრადიციული მეურნეობის აღდგენის და ტურიზმის განვითარების ფონდი

23368 400210464

ქ. თბილისის №113 საბავშვო ბაგა-ბაღი

23369 220415753

სოციალური მხარდაჭერის ცენტრი

23370 406057341

საქართველოს სამშვიდობო ოპერაციებისა და აგვისტოს ომის ვეტერანთა ასოციაცია

23371 206182628

თეიმურაზ მეტრეველის ფონდი

23372 404982024

კინოპროექტი

23373 404854412

გლობალ სთარ

23374 404519829

საქართველოს ქალაქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ჩუღურეთი 2-ის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

23375 202346899

ქორეოგრაფიული ასოციაცია "როკვა"

23376 212694011

დაძმობილებულ ქალაქთა საერთაშორისო ასოციაცია "ქუთაისი-ნიუპორტი"

23377 400011624

ომის ვეტერანთა სოციალური უფლებების დაცვის მულტინაციონალური ასოციაცია

23378 404524840

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის

23379 204526619

ახალი პარადიგმა

23380 405239576

საქართველოს მოსწავლეთა თვითმმართველობების გაერთიანება

23381 440394743

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი თბილი კერა

23382 212919216

მთის მოყვარულთა საზოგადოება

23383 218073787

კავკასიის თევზის მწარმოებელთა გაერთიანება

23384 405323029

ნებიერა

23385 405321316

საქართველოს აკვაკულტურისა და მეთევზეობის ასოციაცია

23386 404866980

საქველმოქმედო ფონდი 26 საუკუნე

23387 446757723

გაერთიანდით დახმარებისთვის

23388 204572140

ქართული ლიტერატურისა და წიგნის მხარდაჭერის ფონდი

23389 206124932

ვაზისუბნის აწმყო და მერმისი

23390 204965001

საქ. საზღვრებს გარეშე - საერთაშ.ასოც "კვალი"

23391 404549128

ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნეს საბჭო

23392 405024726

სამხრეთ კავკასიაში გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირი

23393 226151909

სათემო ორგანიზაცია ,,მალე-მთა"

23394 202887983

თბილმეტრომშენის პროფკომიტეტი

23395 412709733

რაგბის კლუბი არესი

23396 204941527

პრეზიდენტობის კანდიდატ "ვაჟა ჟღენტის" საარჩევნო ფონდი

23397 402097930

შპს სეაი-მარტ

23398 416331213

რეგიონალური მონიტორინგის ცენტრი

23399 404914394

მათე ჩომახაშვილის დახმარების ფონდი

23400 412690921

ახალგაზრდული კლუბი ჩვენი ხედვა

23401 205287937

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია

23402 200259576

ღმერთის ეკლესია საქართველოში

23403 436038752

ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

23404 242007779

ჩოხატაურის ჯანმრთელობის დაცვის განვითარების ფონდი

23405 204456766

საქართველოს ნაღმსაწინააღმდეგო ცენტრი

23406 406104200

საქართველოს კულტურიზმის, ძალისმიერი სამჭიდისა და ძლიერ მამაკაცთა ფედერაცია

23407 204918875

ფონდი კავკასიის ეკოლოგია

23408 205000700

"სომეხ და ქართველ ხალხთა მეგობრობის" ფონდი

23409 404471193

დაბადებული დამოუკიდებელ საქართველოში

23410 202946544

"თბილისის დერმატოვენოროლოგთა"ასოციაცია

23411 206124362

შპს სარეწაო გეოფიზიკის სამმართველოს პროფკავშირი

23412 218077881

მწვანე სამყარო

23413 229320945

ადვოკატთა კავშირი ,,მშვილდოსანი"

23414 442261909

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მეცხოველეობის განვითარების ცენტრი

23415 246762203

ქედის კულტურის ცენტრი

23416 202224887

ახალი ნაბიჯები

23417 404950969

ეკო ტრანსპორტ ცენტრი

23418 404523743

ხელოვნების სივრცე

23419 415087765

ფოთის აღორძინების საქველმოქმედო ფონდი - ფაზისი

23420 248428777

მამული-2007

23421 400157263

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ასოციაცია

23422 404483297

ქუთაისის მუხნარის ივერიის ღვთისმშობლის მონასტრის მშენებლობის ფონდი

23423 218081803

შიდა ქართლის ბერძენთა ასოციაცია ოლიმპია

23424 203838366

გერმანულ-ქართული მეგობრობის წრე "თბილისი"

23425 204478127

საქართველოს დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურების კავშირი

23426 402050454

სლოვაკეთი-საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

23427 204443049

ოლ რაითს

23428 402193032

პროექტი ფუნგუსი

23429 204428020

ბიზნესის განვითარების კავშირი

23430 416324052

ძლიერ მამაკაცთა და ძალისმიერ სამჭიდთა ფედერაცია საქართველო

23431 431439874

სასურსათო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

23432 405159689

საერთაშორისო ასოციაცია ქართული სამზარეულო

23433 406242114

ლეთს დუ ით საქართველო

23434 441995977

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება

23435 203858343

ტელენეტის პროფკომიტეტი (ყოფ.ინფოკომის პროფკომიტეტი)

23436 212834076

იმერეთის საწყლოსნო სპორტის სახეობების ფედერაცია (წყალბურთი,ცურვა,წყალში ხტომა,სინქრონული
ცურვა ,აკადემიური ნიჩბოსნობა ,ბაიდარი,კანოე)

23437 204859876

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი

23438 401956282

საქართველოს საავტომობილო სპორტის ასოციაცია

23439 445472364

საქართველოს ფსიქოლოგთა ფედერაცია

23440 202188970

სულიერი და ზნეობრივი საქართველო

23441 404970224

თბილისი ოფენ ლაბს

23442 204571187

კავკასიის ფრანგული სკოლის მშობელთა კავშირი

23443 404563307

ეს ჩვენ ვართ

23444 242574638

ცაგერის სამხატვრო სკოლა

23445 405071327

ინტელექტუალური საკუთრების განვითარების ასოციაცია

23446 438107022

პროფესიონალები

23447 400243063

იზრუნე საქართველოსთვის

23448 223366630

ახალქალაქის სააშუღო სკოლა

23449 204963708

თაგის არტსი

23450 200105153

"ჩიხრაძეთა საგვარეულო კავშირი"

23451 421269273

ოტია იოსელიანის საზოგადოება

23452 404935843

საქველმოქმედო ფონდი დალაქა

23453

კავშირი ჩოხატაურის ფერმერთა სახლი

23454 215129527

ფოთის ებრაელთა საქველმოქმედო ფონდი ხესედ შოთა

23455 204974974

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფონდი "სალხინო"

23456 204424373

"მარადისობა"საქ. მამათა საერო და დედათა საერთ. საკრებულო

23457 406223466

სურსათის უვნებლობის და უსაფრთხო კვების კონტროლის სამსახური

23458 404882944

ქრისტიანული განათლების ფონდი

23459 202240574

კოტე წერეთლის სახელობის საერთაშორისო საზოგადოება

23460 405540302

იმპულსმომენტუმ

23461 443864837

სოფელ ივანდიდის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის აღორძინების ფონდი - ივანდიდი

23462 454406688

საერთაშორისო ასოციაცია ბიზნეს კავშირებისათვის

23463 415082680

საქართველოს სტუდენტთა დასაქმების ცენტრი

23464 433106300

ფერმერი ქალები და ოჯახური მეურნეობის განვითარება საქართველოში

23465 404514931

ინტერნაციონალური ერთობა

23466 205059611

ტრანსნაციონალური დანაშაულისა და კორუფციის კვლევის ცენტრი--"კავკასიის ოფისი"

23467 404968497
23468 202167706

ინვალიდ და დიაბეტით დაავადებულ მოზარდთა რეაბილიტაციის ფონდი ართ ჰოლი +

23469 231253185

ადამიანის უფლებების დაცვა და ანტიკორუფციული კავშირი

23470 405296399

სოფლის ევროპული განვითარების ინსტიტუტი

23471 406040163

ფინანსური მომსახურეობის პროფესიული ასოციაცია

23472 430799308

ქართველი ახალგაზრდა სწავლულები

23473 405511628

გილეან საკონსულტაციო ჯგუფი

23474 412694749

ჩვენი დრო - დემოკრატიული მართვა

23475 404517108

ლეგიტიმური და სამართლიანი არჩევნები

23476 405074547

ლანჩხუთის განვითარების ფონდი

23477 202179463

თბილისის #4 საშუალო სკოლის ფონდი

23478 405143241

ხელოვნების ფაბრიკა

23479 405036839

საქველმოქმედო ფონდი ზღვაში წვეთი

23480 442731242

მერმისი-ჯვარი

23481 434159527

საქართველოს პროფესიონალთა რისკის ასოციაცია

23482 405127777

ფონდი მომავლის ექსპრესი

23483 405202098

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ასოციაცია

23484 202061570

ქ.თბილისის N7 გიმნაზიის განვითარების ფონდი

23485 205056080

ფსიქო-სოციალური დახმარებისა და განვითარების ცენტრი "ჰუმანი"

23486 400111464

იქს-სპორტს საქართველო

23487 445480257

ხელვაჩაურის სასაფლაოები

23488 412702366

ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

23489 437068897

საქართველოს საბრძოლო ხელოვნებათა ფედერაცია

23490 405253540

ბათუმის თავისუფალი ვალდორფის სკოლა-ბაღი

23491 204985196

საქართველოს მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაცია

23492 223366364

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ანი"

23493 432385251

თიანეთის ახალგაზრდები

23494 220362809

ახალგაზრდული სათემო კავშირი ზედაეწერი

23495 202062418

მედიკოს ქალთა ფონდი ჰელიოსი

23496 424067299

ყველა ყველასათვის

23497 202207227

დამოუკიდებელი მედიის განვითარების ჯგუფი

23498 431433166

საკალათბურთო კლუბი თელავი

23499 404382057

საქართველოს ოლიმპიელთა კლუბი

23500 417876187

ქეთევან ლაფაჩის დახმარების ფონდი

23501 204420091

ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების კავშირი

23502 404916454

ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი მომავალი თაობა

23503 202308760

ანსამბლი ფესვები

23504 415589875

ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრი

23505 204466951

ნინოწმინდა

23506 202055658

ქ. თბილისის №6 საბავშვო ბაგა-ბაღი

23507 405075760

ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია

23508 205182336

რეგისტრირებული კავშირი "ეროვნული შოუ-კინო-თეატრალური ხელოვნების მოღვაწეთა კავშირი"

23509 405515688

ქ.თბილისის ფრენბურთის სპორტის სახეობათა ფედერაცია

23510 402169238

საქართველოს შვილები საქართველოსათვის

23511 202223744

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და რეალიზატორთა უფლებების დაცვის ასოციაცია "ნია"

23512 406139352

ქ.თბილისის ჩერლიდინგის ფედერაცია

23513 204960881

ასოციაცია "მამულიშვილი"

23514 404440271

საქართველოს მცირე საოპერო თეატრი 'რეგიონ-ოპერა'

23515 405109207

ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების ინსტიტუტი

23516 223363624

ჯავახეთის ფერმერთა ასოციაცია

23517 435433425

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. კურზუს სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი კურზუ

23518 205254053

ფრისო - კულტურისა და ხელოვნების კავშირი

23519 238752195

"თვალის მიკროქირურგიის ჯავახიშვილის კლინიკა"

23520 404410259

თოლორდავების საგვარეულო კავშირი

23521 404882855

პოეზიის მეგობართა კლუბი (კავშირი)

23522 220344312

საქართველოს საკანონმდებლო ასოციაცია ზ/ფ

23523 203839828

ფონდი ALPE

23524 441562596

საზოგადოება მდგრადი განვითარებისთვის - კახეთი

23525 404450232

ახალგაზრდული კავკასია

23526 211374779

საქართველოს ექიმთა ასოციაცია "Georgian Medical Association"

23527 204923075

"ბიზნეს-ლიგა"

23528 405280011

საქართველოს ალცჰაიმერის ასოციაცია

23529 404380709

სახალხო რეწვის, განათლების და კულტურის ხელშეწყობის ცენტრი

23530 247007769

ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება საჩინოს საბავშვო ბაღი

23531 404858971

არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის და უსაფრთხოების ინსტიტუტი

23532 206239774

რეგისტრირებული კავშირი ერთიანი სტუდენტური მოძრაობა

23533 412725010

ჯორჯ ბალანჩინის სახელობის საერთაშორისო-რესპუბლიკური ფერსტივალი

23534 404393651

ფონდი ინიციატივა და მომავლის საქართველო

23535 404926657

ჯამჯამა

23536 202321941

მუხიანი-2-ის განვითარება

23537 242731282

ნანჯარუ

23538 205241638

ქალთა კლუბი "ბედნიერების ხელოვნება"

23539 401966896

თავისუფალი პარლამენტი

23540 441483477

საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების საზოგადოება შანი

23541 404514343

რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა კავშირი

23542 431174409

დღეს ხვალისთვის

23543 424065852

სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაცია

23544 420002516

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოირემეს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23545 212854106

იმერეთის ბიზნესმენთა ასოციაცია

23546 429649302

საქველმოქმედო ფონდი ყუმური

23547 203861017

"საქ.ტელერადიოცენტრის"პროფკომიტეტი(ტელეცენტრის პ/კ)

23548 205294581

ქართული ალტერნატივა

23549 400092591

ქართველები საზღვრებს გარეთ

23550 435891117

მესტიის წმინდა ილარიონ ქართველის სახელობის მართლმადიდებლური ზოგადსაგანმანათლებლო
საშუალო სკოლა

23551 417875071

საქართველოს საპატრიარქოს გორისა და ატენის ეპარქიასთან არსებული აღდგომის სახელობის ტაძარი

23552 415087382

კიდობანი 2013

23553 405068929

გოგნაძეების საგვარეულო კავშირი

23554 221291956

ქვილიშორის განვითარების სათემო კავშირი

23555 200065909

საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის განათლების, დაცვისა და დახმარების ასოციაცია

23556 445471524

ექსპო მარინ

23557 204561143

თავისუფალი ადამიანების საზოგადოება

23558 204993837

"ბუნების შვილები"

23559 441561463

ყვარელსერვისი

23560 405121620

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ასოციაცია-თავისუფალი ქალაქი

23561 225050217

ბაღდათის არქმშენინსპექციის სამსახური

23562 217893732

ტექნიკოსთა და იურისტთა ასოციაცია ფარგალი

23563 400100975

ზამთრის ცურვისა და გაკაჟების კლუბი დელფინი

23564 405170773

კავკასიის საერთაშორისო ფენ შუი ასოციაცია

23565 220349852

ალერტი

23566 206141218

საქართველოს სახელმწიფო განვითარების ნაციონალური აკადემია

23567 401955461

ეფექტიანი მმართველობითი სისტემების და რეგიონების ტექნოლოგიური განვითარების ცენტრი

23568 204421349

მამულიკავშირი

23569 443568809

საქართველოს ხარაგაულის რაიონის, სოფლების ჯაფარეული-ბაზალეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23570 205001558

საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტი

23571 205052048

სამართლებრივი ცნობიერების ინსტიტუტი

23572 204882065

საქართველოს დიაბეტის ფონდი

23573 404489139

პოლარ ჯორჯია

23574 400323075

საქართველოს კინოლოგიის ასოციაცია

23575 218032938

დამოუკიდებელ საზოგადოებრივ ექსპერტთა კავშირი

23576 404585285

საქართველოს ნეილ არტისტთა ფედერაცია

23577 416333248

ასოციაცია ბუნებრივი ღვინო

23578 404506414

ძლიერი საზოგადოება

23579 204988255

ენა, მამული, სარწმუნოება

23580 221286784

კავშირი სამოქალაქო ინიციატივა წყალტუბოს ახალგაზრდობისათვის

23581 243574271

უნარშეზღუდულ ბავშვთა და მოზარდთა დაცვის ასოციაცია

23582 412722683

ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

23583 400215628

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ღირსეული სიბერე

23584 405155745

ახალი საზოგადოება

23585 406319283

სამართლებრივი ინიციატივა

23586 206280790

როკ-მუსიკის ეროვნული ასოციაცია

23587 205272248

დემოკრატიული ინსტიტუტი

23588 249259172

აფხაზეთის ლიტერატორთა და ხელოვანთა შემოქმედებითი გაერთიანება

23589 248387605

კახაბერი

23590 200070895

მრავალბინიანი სახლის ინდივიდუალურ მესაკუთრეთა ამხანაგობა `ტნისა` #187

23591 406189388

საქართველოს სულიერი მისია, ეროვნული აღორძინება - იბერია

23592 204974304

სტუდენტ იურისტთა კლუბი

23593 205133434

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია

23594 443122620

სულიერი ვენახი

23595 406233222

მიხეილ მესხისა და სლავა მეტრეველის სახელობის ფეხბურთის ტურნირის საერთაშორისო ფონდი

23596 204958643

ბიბლიოთეკა - კულტურული ცენტრი უნარშეზღუდულთათვის თანადგომა

23597 429326295

სმარტ თაობა დემოკრატიისთვის

23598 412744384

თეისთი

23599 425359872

ბოლნისის კულტურული ცენტრი

23600 405425712

ახალგაზრდები ცვლილებებისათვის 2018

23601 204409274

სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის და პატიმართა მიმართ სამართლიანობის დაცვის
ორგანიზაცია

23602 405226777

ინფრასტრუქტურული მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიების კლასტერი

23603 202228106

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება

23604 426530701

ნაზარლოს საქველმოქმედო ფონდი

23605 231241279

კახეთის მხარის საკრებულოს ასოციაცია

23606 420424730

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი ცაიში-ურთას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23607 400073629

სადისკუსიო კლუბი

23608 211336927

საქართველოს შემოქმედებითი კავშირი საქართველოს საინჟინრო აკადემია

23609 424070748

კავშირი აწყური 2015

23610 215110350

აფხაზეთიდან დევნილთა სარეაბილიტაციო,ეკონომიკური და კულტურული აღორძინების ხელშემწყობი
ასოციაცია დიოსკურია

23611 200069068

მედიცინისა და სოც. მუშაკთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი `ერთობა`

23612 405376052

გლობალ ჰელსქეარ იუნიონ საფორთ ფორ მედიქალ ტურიზმ დეველოფმენთ

23613 220413363

ახალგაზრდა ტრენერთა თაობა

23614 206123014

ქ. თბილისის #74 ტექნიკური სასწავლებლის პროფკავშირი

23615 205276609

გოლიადორი

23616 200184120

თანადგომა და განვითარება

23617 404630958

ბაგრატიონი-კონსტიტუციური მონარქია

23618 205024187

საქართველოს თარჯიმანთა ასოციაცია "ეს-ჯი-ეს"

23619 404598734

საქართველოს ნორდიული სიარულის ფედერაცია

23620 222014558

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

23621 205076102

"საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ცენტრი"

23622 426530220

საქართველოს, გარდაბნის რაიონის სოფლების ვახტანგისი, ჯანდარის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23623 405080273

საქართველოს ქუჩის ფეხბურთის ფედერაცია

23624 205054563

კიოკუშინკან კარატეს სპორტული კლუბი "სამურაი"

23625 402140919

უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა

23626 445440675

თანამედროვე ხელოვნების სივრცე

23627 245434944

სამოქალაქო განვითარების ცენტრი აჭარა

23628 204561651

რიდი

23629 204434996

საქართველოს ძალოვანი სამინისტროების თანამშრომელთა კავშირი საქართველოს ლეგიონი

23630 406149626

საქართველოს სახარებისეულ ქრისტიანთა ეკლესიების ასოციაცია

23631 205120983

"ხელოვნება მომავლისათვის"

23632 201990211

ეკონომისტთა და მეწარმეთა ფონდი

23633 430800458

იურიდიული დახმარების ბიურო

23634 415107681

ფოთის თავისუფალი პლატფორმა

23635 204976106

97-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

23636 443863918

შპს საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონი, სოფელ წაღვლის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23637 233113305

ლაგოდეხის ექიმთა ასოსციაცია

23638 202226518

სატირისა და იუმორის ასოციაცია

23639 437978495

ონის მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი

23640 423354630

ახალქალაქის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

23641 212795527

ქუთაისის რაგბის ფედერაცია

23642 206127797

ასოციაცია შენ

23643 205263454

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საერთაშორისო სავეტერინარო განათლების ასოციაცია

23644 405163816

საქართველოს ტაქსის მძღოლების უფლებების დაცვის კავშირი

23645 202462209

სტუ-ს სტუდენტური მოძრაობა

23646 405024067

საქართველოს სასამართლო ფსიქოლოგთა ასოციაცია

23647 405014087

თბილისის ფრიდერიკ შოპენის საზოგადოება

23648 203865647

საქართველოს მესოიეთა კავშირი

23649 448055844

ღორჯომის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაომარი

23650 404852094

როტარი კლუბი თბილისი აკადემია

23651 448047275

დიოკნისის სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ცენტრი

23652 405139363

საქართველოს ახალგაზრდული ცენტრი

23653 400006319

ვახტანგიშვილთა საგვარეულო კავშირი

23654 204555515

სოფიკო ჭიაურელის სახელობის ფონდი

23655 406295325

საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების, ტაიბოქსის და კიკ-ბოქსინგის ეროვნული ფედერაცია

23656 416314973

ევროკავკასია

23657 204477262

ეწვიეთ საქართველოს

23658 204969258

"საერო კავკასიური კონფედერაცია"

23659 230870867

ააიპ" ზემო აფხაზეთისა და სრულიად საქართველოს უხუცესთა საბჭოს კავშირი"

23660 241574845

ძალადობისაგან დაცვისა და სამოქალაქო განათლების რეგიონალური ცენტრი

23661 218082232

ძევერა 2009

23662 400199860

ინოვაციების ფონდი

23663 223102979

კავშირი ,,სარო"

23664 404395123

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მწარმოებელთა და მომხმარებელთა დაცვის ლიგა

23665 404580413

თბილისში ბავშვებთან ერთად

23666 204466069

ქართული ფეხბურთის ქომაგთა ლიგა

23667 404540074

მმართველობის მონიტორინგის ცენტრი

23668 402202460

მასტერ ლიგის გუნდი რაბონა

23669 433650391

საქართველოს ნაციონალური გამაჯანსაღებელი ტურიზმის ასოციაცია

23670 405238540

სპორტული კლუბი ავერსი

23671 404896314

ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) მემორიალური ფონდი

23672 234241273

ა.ა.ი.პ. "საერთაშორისო ორგანიზაცია ახალგაზრდა პედაგოგთა ასოციაცია"

23673 405173832

საზოგადოება და ჯანმრთელობა

23674 230072765

კავშირი ორიონი

23675 204861373

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

23676 245609328

აბულაძეთა საგვარეულო კავშირი

23677 202234894

საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა სამეცნიერო პროფესიული საზოგადოება

23678 405175153

ქველმოქმედების სახლი

23679 402164279

უმწეოთა და უპოვართა თანადგომის საქველმოქმედო ფონდი-2020

23680 405268776

საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა საზოგადოება

23681 406026768

საერთაშორისო საზოგადოებრივი კულტურულ-საქველმოქმედო ორგანიზაცია "საქართველოს
ბელორუსთა სათვისტომო" "სიაბრები"

23682 218031163

ასოციაცია ჰელიოსი

23683 240416527

ასოციაცია ბორჯღალი

23684 405522028

ენიმალ ქეარ

23685 235895073

მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

23686 400115585

სახლი ყველა ოჯახს

23687 406107859

ეკო-ფილიო

23688 447860137

შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

23689 437977977

საქართველოს ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23690 402020629

ბონი

23691 439864292

სენაკის საცხენოსნო კლუბი

23692 404568008

ფიცის კაცთა კავშირი

23693 200031376

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი

23694 206290208

მომავალი თაობა - ზრუნვა და თანადგომა

23695 401992475

ემიგრანტები სამშობლოსათვის

23696 204564550

საქართველოს ბუნების დაცვის ასოციაცია გრინ სოსაიეთი

23697 202065353

საქართველოს გარემოს დამცველთა კავშირი

23698 226554314

იმან

23699 412694856

ახალგაზრდული მოძრაობა პოზიტიური ვირუსი

23700 400013258

ნიკოლოზ ვაშაკიძის დახმარების ფონდი

23701 435895220

ჭუბერის სათემო და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი

23702 420002339

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი სოფელ დიდინეძის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

23703 418472600

პიცის სახლი

23704 204535850

ახალგაზრდულ-საგანმანათლებლო საზოგადოება

23705 224072054

"სამხრეთის კარიბჭე"

23706 202954259

"ქ. თბილისის #26-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი"

23707 205242414

განათლების რეფორმის საზოგადოებრივი მონიტორინგის ცენტრი

23708 406024724

სოციო-ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია

23709 430031761

სანაშენე მუშაობისა და სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

23710 224071199

მესხეთის ხმა

23711 432387712

სტარ თრეველერ

23712 405403255

არასამთავრობო ორგანიზაცია - ადამიანის უფლებათა სოციალურ და სამართლებრივ კვლევათა ცენტრი "ქართვლის დედა"

23713 205280863

ქ. თბილისის ბეისბოლის და სოფტბოლის ფედერაცია

23714 204442273

სრულიად საქართველოს მოქალაქის უფლებებისა და საკუთრების დაცვის ორგანიზაცია

23715 204859849

თბილისის №201 საბავშვო ბაგა-ბაღი

23716 404634794

პლატფორმა ინკლუზიური იდეებისთვის

23717 204568592

საქართველოს სტომატოლოგთა და ყბა-სახის ქირურგთა ასოციაცია

23718 206346925

ქალდანთა საგვარეულო კავშირი

23719 417882768

ცხოველთა დახმარების, უფლებების დაცვისა და რეაბილიტაციის ორგანიზაცია

23720 206139150

საქართველოს მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა უფლებებისა და საკუთრების დამცველ ადვოკატთა
კავშირი

23721 405150483

უნაყოფობის კვლევისა და მკურნალობის ასოციაცია საქართველოში

23722 400104640

სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრი

23723 237113173

ფენიქსი - 2009

23724 438117798

კარპე დიემ

23725 217891814

ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გორისა და გორის რ-ის ორგანიზაცია

23726 200270544

ინფორმაციული საზოგადოების ცენტრი

23727 400145240

ბასსა 2012

23728 229315602

ფერმერთა და მეწარმეთა მომსახურების ცენტრი

23729 442264700

სათემო კავშირი ჭოღა

23730 445473906

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგთა კავშირი

23731 432544446

სოფელ აღაიანის განვითარების ფონდი

23732 416323516

რუსთაველი გმირი

23733 204434077

ჭეშმარიტება იურიდიული მომსახურების კავშირი

23734 406336950

რაგბის კლუბი ივერიელი

23735 400030024

დოკუმენტური ფილმები მედიის განვითარებისთვის

23736 406032172

ბუკისციხელი

23737 404983390

რუსთავისა და მარნეულის ეპარქიის განვითარების ფონდი

23738 405325401

კავკასიის სკიტურინგის ქსელი

23739 205240292

საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემია

23740 406284097

საქართველოს ბავშვთა და მოზარდთა მეან-გინეკოლოგთა ასოციაცია

23741 202252436

გეოტრანსი

23742 204575003

ქართული საოქრომჭედლო სკოლა

23743 406314000

აღმოაჩინე ქართველი +

23744 231289183

`კავშირი ლალისყურის სოციალური ინიციატივები"

23745 204955986

"ინსტიტუციონალური განვ. ცენტრი IDC"

23746 425360129

საქართველოს განათლებისა და სოციალური პროექტების ასოციაცია

23747 242001720

ჩოხატაურის ინვალიდთა საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ორგანიზაცია "ჩოხატაური - XXI

23748 440392718

საქართველოს, სიღნაღის რაიონის, სოფელ ძველი ანაგის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

23749 202065772

მზე და დედამიწა

23750 218045951

ჯანდაცვის სათემო საბჭო

23751 405302293

სახალხო დიპლომატიის ინსტიტუტი

23752 406140064

გადააბიჯე ბარიერს

23753 242731308

სათემო ორგანიზაცია საშანაო

23754 402023305

ილია ჭავჭავაძის საქველმოქმედო ფონდი

23755 204440239

გეოპოლიტიკისა და კონფლიქტოლოგიის ასოციაცია

23756 405282475

ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის მშვიდობის სამოქალაქო პლატფორმა

23757 221292759

მოსწავლე ახალგაზრდობის პარლამენტი

23758 405247111

საქართველოს საცხენოსნო სპორტისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ფონდი

23759 202270256

საქ. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა კულტურულ-საგანმანათლებლო ასოციაცია "ინტელექტუალები
XXI"

23760 202352471

კავშირი "ვარსკვლავი, გზა, სამყარო"

23761 400279792

დრავე/ორფანული ეპილეფსიების ასოციაცია-საქართველო

23762 205290843

ჯამპსტარტ ჯორჯია

23763 204952097

ნიკოლაიშვილებისა, ნიკოლეიშვილებისა და ნიკოს ფუძის გვარიშვილთა კავშირი

23764 205002744

მრავალეროვანი საქართველოს ქალები

23765 405352997

მოძრაობა ლელო

23766 406211558

საქართველოს საადვოკატო ბიუროთა გაერთიანება

23767

აჭარის ველოსპორტის ფედერაცია - რეგისტრირებული კავშირი

23768 401993312

საქართველოს ენოლოგთა კავშირი (სეკ)

23769 416334023

მენთეშაშვილების საგვარეულო

23770 202222852

საქ. ვეტერინარიის და მეცხოველეობის დარგის მუშაკთა კავშირი "ვმმკ"

23771 205025015

ნაციონალური შოუ-ინდუსტრიის ასოციაცია "ჯეორჯიან სტაილ გროუპ"

23772 218035445

შიდა ქართლში რუსულენოვან მოქალაქეთა კავშირი სპექტრი

23773 404407682

სრულიად საქართველოს მონარქისტული კავშირი

23774 416297652

სიონი 2012

23775 419617873

ცვლილებათა გზა

23776 400029802

Young Group

23777 412677884

ექიმი და საზოგადოება

23778 224071313

მაცხოვრის ამაღლების სახ ეკლესიის მშენებლობის ფონდი

23779 404900620

გვრიტიშვილთა საგვარეულო კავშირი

23780 400302276

ნათელი

23781 400065585

ბადალაშვილი

23782 404579773

მეც

23783 446975024

ერთობა გვარა

23784 401972193

საქველმოქმედო ფონდი ერთობა 2012

23785 431435486

გურამ სამადაშვილის ვაზისა და ყურძნის კვლევის ცენტრი

23786 237093275

სათემო კავშირი ბალავარი

23787 204999412

საერთაშორისო ფონდი "იერი"

23788 431167131

კახეთის ხელბურთის ფედერაცია

23789 427718507

კარდენახის მეფუტკრეთა გაერთიანება ,,კარდენახი''

23790 200253974

განათლების პროფესიული სინდიკატი

23791 404977307

სანდრო გირგვლიანის და ირინა ენუქიძის სახელობის ფონდი

23792 400142207

სთეფ აფ საქართველო

23793 218021548

ასოციაცია ,,რეა"

23794 249264898

აფხ. ომის ინვალიდთა და ვეთერანთა კავშირი "აფხაზეთი"

23795 400178703

ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ელეონი

23796 204441924

მსოფლიოს ქართველ-ებრაელ ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია

23797 406293979

სპორტული კლუბი შარმი

23798 205020403

განათლების მეცნიერების და კულტურის ცენტრი

23799 404857302

შერიგება

23800 416308329

ქ. რუსთავის ვეტერან-ფეხბურთელთა კავშირი

23801 200150433

საქართველო-აზიის სავაჭრო სამრეწველო პალატა

23802 402034062

საქართველოს კულინართა ფედერაცია

23803 400253355

დედათა ერთობა საქართველოსათვის

23804 204576823

გადაარჩინე გარემო

23805 200082098

ქართულ სათვისტომოთა კავშირი

23806 416358211

გიოს სახელით

23807 404456511

საქართველოს საპატრიარქოს აგრობიზნესის სასწავლო ცენტრი

23808 406081289

სამოქალაქო განათლების ცენტრი დაიცავი მომავალი

23809 405130317

ქალთა ჯგუფი - თანადგომა

23810 241566943

კულტურის მუშაკთა პროფკავშირი

23811 423355407

ახალქალაქის სერვისცენტრი

23812 229321463

არარეგიოსტრირებული კავშირი ,,სათემო კავშირი ბარისახო 2005"

23813 405459800

ენაგრამა

23814 233113902

ლაგოდეხის საინფორმაციო ცენტრი

23815 405006247

ხელბურთის კლუბი პეგასი

23816 402109464

პრემია იკა

23817 418475581

შენ დემოკრატიისა და განვითარებისათვის

23818 405340732

საქართველოს გეშტალტთერაპევტთა ეროვნული ასოციაცია

23819 404991292

ვაჩუქოთ მომავალს ღიმილი

23820 205031614

ქალთა ეროვნული კავშირი

23821

პენსიონერთა დაცვისა და დახმარების რეგისტრირებული კავშირი

23822 405138729

მართლმსაჯულებისა და განვითარების ინსტიტუტი

23823 405224225

კალათბურთელთა დაცვის ლიგა

23824 402090722

სანი ფილმს

23825 212801020

იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული კავშირი - ახალგაზრდობა ქართული სახელმწიფოსათვის

23826 205014615

საქველმოქმედო ფონდი "ამაგი"

23827 401991252

კავკასიის ახალგაზრდული გაერთიანება

23828 405281662

სამეცნიერო თანამშომლობისა და ინტეგრაციის ცენტრი

23829 402193988

საფეხბურთო კლუბი თბილისი 2021

23830 406201033

ჟანგბადის მწარმოებელთა ასოციაცია

23831 404921956

საქართველო-რუსეთის ბიზნეს განვითარების საბჭო

23832 204987354

აქციონერთა კავშირი

23833 202379540

საქართველოს მცირე ინვაზიური გინეკოლოგიისა და რეპროდუქციული მედიცინის ასოციაცია

23834 206201260

საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ-დემოკრატიული ცენტრი

23835 404408351

მადლიერების კლუბი

23836 242272296

ასოციაცია ნუგეში

23837 430033171

საქართველოს, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23838 204425014

რეგისტრირებული კავშირი ორთოდენტი

23839 406106878

ჯანსაღი მომავლისთვის

23840 405334268

საზოგადოება საგზაო უსაფრთხოებისათვის

23841 245435854

ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი

23842 231280182

ფონდი "შეინარჩუნე კახეთის ბუნება"

23843 400160357

მუსიკა

23844 406275917

პან-სომხური თამაშების თბილისის კომიტეტი

23845 222014549

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა

23846 405284801

თბილისის ენდოკრინოლოგთა ლაიონს კლუბი

23847 404952388

სურსათის უვნებლობის, ბიოუსაფრთხოების მართვის და მომხმარებელთა უფლებათა დაცვის კავკასიის
ორგანიზაცია

23848 243126586

ააიპ "სოფელი ჯინისი-2009"

23849 445578580

გოდერძის უღელტეხილის კულტურული მემკვიდრეობის სამეცნიერო ფონდი

23850 404515896

ჯეოდოლ

23851 234161448

ვაჭრობის და სამომხმარებლო კოოპერაციის მუშაკთა პროფკავშირი

23852 204554124

აფხაზეთი - ჩემი სახლი

23853 436686098

სქ ინსაით

23854 204452234

მედიკოსთაა საზოგადოებრივ ინიციატივათა ცენტრი

23855 216397478

ქართული საბრძოლო ხელოვნება-ხრიდოლის კლუბი "მემეტე"

23856 404884256

ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაცია

23857 404934657

საქართველოს მოყვარულ ჩოგბურთელთა ასოციაცია

23858 425357160

ბოლნისის გლობალ ტაეკვონ-დოს კლუბი "დრაკონი"

23859 405190458

მწვანე საჩუქარი

23860 400171871

ალტერნატიული ნაბიჯი

23861 404964945

ლევან კავლელის გამომცემლობა

23862 202459393

ჯაფარიძეთა კავშირი

23863 433105294

ჰერეთი 2017

23864 404432066

თანაბარი შესაძლებლობების საზოგადოება - სეო ჯორჯია

23865 404432468

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

23866 406327808

არტ არენა

23867 412693134

დავით კაკაბაძის საარჩევნო კომპანიის ფონდი

23868 445593590

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ს.კ. ნოსა

23869 431946460

საქართველოს გადასახადების გადამხდელთა ალიანსი

23870 435431141

ნოდარ ჯღარკავას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

23871 405379781

საფეხბურთო კლუბი აფხაზეთი 2020

23872 423098506

შორეთელები

23873 200098063

"ახალგაზრდობის პრობლემების შემსწავლელი ცენტრი"

23874 404583018

ქალთა ხმები

23875 405139336

სამართლებრივი განვითარების ცენტრი

23876 433105971

ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფი

23877 431174123

საქართველოს ხელნაკეთი ღვინის ასოციაცია

23878 402085603

ახალი თაობა მისიისთვის

23879 405155059

დალაქიშვილების საგვარეულო კავშირი

23880 202201269

დამცველთა ცენტრი

23881 238775642

ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია

23882 250722598

აფხაზეთიდან დევნილთა სარეაბილიტაციო ფონდი

23883 436049232

კავკასიის ეკომეწარმეთა ასოციაცია

23884 224074908

კავშირი "აგარა-2004"

23885 205033621

ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელოვნებო განათლების პედაგოგთა კავშირი "ართი"

23886 419619283

სათნო გული

23887 412741500

ქუთაისის პანტომიმის პროფესიული თეატრი

23888 404963376

თანაბარი შესაძლებლობების ინსტიტუტი

23889 216377864

სინაპსი - რეგისტირებული კავშირი

23890 225386258

სტად სტერკელის სახელობის საქართველოს ქალთა კავშირის - სრული დასაქმება

23891 405166494

სოფ. დიღომის, ვაშლიჯვრის, დიღმის საცდელი მეურნეობის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

23892 404469286

ოჯახი-დემოკრატიული საზოგადოების საწყისი

23893 248432165

მახინჯაურის საბავშვო ბაღი

23894 221292731

საზოგადოებრივი გაერთიანება ,,რიონი"

23895 208216866

ქ. თბილისის #76 საშ. სკოლის განვითარების ფონდი

23896 204413205

ქ.თბილისის ფუნდამენტურ მეცნიერებებზე პროფილ. 70-ე საშ. სკოლის განვითარების ფონდი

23897 443569513

სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი

23898 235895082

მესტიის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა

23899 405007362

საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია National Federation of Mixed
Martial Arts of Georgia

23900 200270107

საქართველოს გენერალთა კლუბი

23901 433651808

ლანჩხუთის ახალგაზრდული მოძრაობა

23902 405116510

არქიტექტურული ფორუმი

23903 406261879

საქართველოს უმცირესობათა ჯანდაცვის საზოგადოება

23904 400125486

სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრი

23905 415106744

ნდობა და თანამშრომლობა

23906 417876070

უკეთესი ხვალინდელი დღისათვის

23907 405181734

საქართველოს, ბორჯომის რაიონი, სოფელი ლიკანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23908 445391941

ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

23909 205174933

საერთაშორისო არაკომერციული აღდგენითი მედიცინის ასოციაცია "მისია"

23910 416293754

სპორტული კლუბი MIA FORCE

23911 400169633

თამარისი ქველი

23912 404603871

თბილისის ფსიქოლოგიური სერვისებისა და პროფესიული განვითარების მხარდაჭერის ცენტრი

23913 202274412

ქართული ფილმის განვითარების ფონდი

23914 406138745

ენიქსი

23915 242263135

სათემო კავშირი ჭოლა

23916 218016509

სამეზობლო კავშირი ,,წყაროსთვალი"

23917 400254425

დევნილთა და ინვალიდთა დახმარება

23918 405085857

საქართველოს მეცნიერთა და ახალგაზრდა ფარმაცევტთა ასოციაცია

23919 204441318

ლიდერი კავშირი

23920 216358830

რუსთავის როტარ კლუბი

23921 236684833

ფედერაცია "შოტოკან-კარატე"

23922 447863688

მთის მართვისა და ინფრასტრუქტურის საზოგადოება თაგინური

23923 404900513

ელბაქიძეების საგვარეულო კავშირი

23924 405451862

საქართველოს საერთაშორისო ქარავანინგის, ქარავანერთა და ავტოკემპინგების ასოციაცია

23925 405172192

საქართველოს ჰარმონიული გუნდი

23926 404863509

ჯენეროსითი

23927 250722847

აფხაზეთის ომის მონაწილე ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი ფსოუ

23928 437068619

დასავლეთ საქართველოს მომხმარებელთა კავშირი

23929 205289506

საქართველოს მარკეტოლოგთა ასოციაცია

23930 245625952

სტუდია ანთროპო

23931 417890358

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ვარიანის დემოკრატიული მართვის განვითრების
ფონდი

23932 242269512

კოლხი 2007

23933 412683350

Campus lions club Kutaisi

23934 400182422

თელიანის დევნილთა თემი

23935 200237421

გეოინფორმაციული სისტემების მომხმარებელთა ასოციაცია

23936 205004653

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და ხელშეწყობის ახალგაზრდული კავშირი

23937 434162540

ყიზილაჯლო - 2014

23938 404392929

თავისუფალ ჟურნალისტთა გაერთიანება

23939 434157146

ქვემო ქართლის არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო ინფორმაციის ცენტრი

23940 448413084

განვითარებისა და ინოვაციების საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდი

23941 204413811

¿რეტინექსი¿-რეგისტრირებული კავშირი

23942 406170174

ზენკო

23943 406132000

სახლი, რომელშიც გელიან

23944 406207732

ევროკავშირი-საქართველოს კულტურული განვითარების პლატფორმა

23945 437074023

ორიდა

23946 404593677

ართანა

23947 405033379

ლაბორატორია 23

23948 404639762

ქონექთ მაინდს

23949 404891621

საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელი

23950 202194286

გალის რაიონის ახალგაზრდული კავშირი "ჰუმანური სამართლიანი საზოგადოებისათვის"

23951 412685027

ინვალიდთა დახმარების ფონდი ნიკორწმინდა

23952 406129256

კინოლოგიური კლუბი ბალტო

23953 223354126

ჯავახეთის ბერძენთა კავშირი "ალექსანდროსი"

23954 440889380

საქართველო, შიდა ქართლი, ქარელის რაიონის სოფელ ბებნისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

23955 205186403

ახალგაზრდობა მიზნით

23956 206246766

კავშირი ,,ჩვენი ოჯახი"

23957 440397802

ფერადი სამყარო

23958 204561893

უცხოეთში ქართველ მოღვაწეთა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის ფონდი

23959 204446992

საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია

23960 212825610

ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია

23961 404488808

გიოს ფონდი

23962 223101685

ასპინძის ტელე-რადიო სამაუწყებლო კავშირი "ექო"

23963 202168304

საქართველოს მოზარდის უფლებათადაცვის და სულიერი აღორძინების კავშირი "ლუმიერი"

23964 205277065

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა აკადემია

23965 405092689

კულტურისა და ტურიზმის ცენტრი

23966 222440106

ეგრისი

23967 405123414

საქართველოს სამხარეო განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ასოციაცია

23968 243892604

მევენახეთა ასოციაცია ფლევი

23969 429325713

საქართველოს მთის კურორტების ბიზნეს ასოციაცია

23970 412689014

მომავლის ბავშვები

23971 218031430

ასოციაცია ბერსაბეა

23972 404396426

მუნიციპალური განვითარებისა და კვლევების ინსტიტუტი

23973 400066209

ქართული ენის გამავრცელებელი საზოგადოება ანი და ჰოე

23974 204970576

საქართველოს რუსთა კავშირი

23975 415099146

საქართველოს, ქალაქ ფოთის ნინოშვილის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

23976 235446317

განახლება

23977 205208381

საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება

23978 406350112

საქართველოს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაცია

23979 204993597

რეგისტრირებული კავშირი "სასამართლო მოხელეები"

23980 400144553

საქართველოს მებრძოლთა კლუბი

23981 402040750

წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის სახელობის ეკლესიის განვითარების ფონდი

23982 204556649

ქალთა რეაბილიტაციის ასოციაცია

23983 245529940

საქართველოს პრაქტიკოს ბუღალტერთა კავშირი

23984 405331056

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფონდი

23985 200086860

საერთაშორისო ფონდი საქართველოს მიღმა საქართველო

23986 402190160

გადამარჩინე - საინიციატივო ჯგუფი

23987 404548414

ოთახი ეზოში

23988 406202229

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ასოციაცია

23989 406096521

ვი ჰელფ

23990 222941486

სათემო კავშირი ნიკორწმინდა

23991 404983924

კალათბურთელთა კავშირი

23992 204413820

კავშირი-¿კრწანისი XXI¿

23993

ორულუს ეკონომიკური განვითარების კავშირი

23994 218027542

არასრულყოფილი ოსტეოგენეზით დაავადებულთა დახმარების ასოციაცია - შუშის ბავშვები"

23995 400221041

კანადის სავაჭრო პალატა საქართველოში

23996

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური სარეაბილიტაციო ცენტრი

23997 243122642

იმერა

23998 226152926

ასოციაცია "ბორჯომი"

23999 400095035

ვეტერან ძალოვანთა საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ერთიანი იბერია

24000 243123231

ჯინისი 2004

24001 204997575

"კავკასიის ბუნების კონსრევაცია"

24002 406128925

კამერუნის გაერთიანება საქართველოში

24003 406103489

აჰლი-ბეით კულტურულ საქველმოქმედო ცენტრი

24004 404593908

წითელი ხაზები

24005 204509709

იტალია-საქართველოს მეგობრობისა და თანამშრომლობის ასოციაცია

24006 236080325

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საერთაშორისო მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური
კავშირი

24007 200112127

კავშირი "ხალხი და ხელისუფლება"

24008 226154078

ბორჯომის რაიონის ბიზნეს-საკონსულტაციო ცენტრი

24009 406035990

ნათება

24010 404382431

დემოკრატია კავკასიისთვის

24011 217892644

ნოვატორულ იდეათა განხორციელების ასოციაცია ნ&ნ 2000

24012 405293365

საქართველოს მორაგბეთა ასოციაცია

24013 206286669

ქეთევან წამებულის საზოგადოება

24014 415089406

ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი

24015 401979052

ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საკორდინაციო ჯგუფი-ასოციაცია

24016 401963247

საქართველოს პედიატრ–რევმატოლოგთა ასოციაცია

24017 420000224

სამეგრელოს რეგიონის ვეტერან ფეხბურთელთა გაერთიანება

24018 205000951

კულტურის განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია "მერიდიანი"

24019 204985267

"ოჯახის დაცვის ლიგა"

24020 422739745

ფეისფულ ფაუნდეიშნ

24021 206110457

ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი სასოება

24022 405036811

დიალოგი მშვიდობისთვის

24023 245558695

აჭარაში თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია

24024 204411396

სვანეთის განვითარების ფონდი

24025 426114019

ქალები ბუნების გადარჩენისა და გარემოსდაცვითი სამართლიანობისთვის

24026 405192312

სტემ საქართველო

24027 212869314

სამეცნიერო საზოგადოება ნიკო ნიკოლაძე

24028 434065655

კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა

24029 402035490

საქართველოს მეურნე ქალთა საზოგადოება

24030 206278106

კარავი

24031 402205369

უკრაინის მხარდაჭერა

24032 231289405

ქართულ-ამერიკული ქრისტიანული დახმარების ფონდი

24033 404508582

ფონდი ჰუმანითი

24034 405252453

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი

24035 202178641

თბილისის მოზარდთა სახლი

24036 200091596

საქართველოს ფორსმაჟორული და სხვადასხვა სიტუაციებით დაზარალებულთა საზოგადოება

24037 401943466

ინოვაცია სოფლის მეურნეობასა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტურ გამოყენებაში

24038 412710142

შშმპ ქალთა კავშირი-იმერეთი 2015

24039 405127063

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი

24040 204920568

ფონდი გრადიენტი

24041 416339830

საქართველოს ხანდაზმულთა ასოციაცია-ჩვენი თაობა 60+

24042 211393990

პაციენტთა და სამედიცინო დაწესებულებათა უფლებების დაცვის ასოციაცია

24043 404409939

ხიდი პოლონეთთან

24044 200229528

შუქი-ჯანსაღი ცხოვრების წესის უპირატესობა

24045 205267628

კირიბი

24046 401994516

ჩემი სტატუსია სტუდენტი

24047 204414810

¿ჯვარი ვაზისა¿-ბავშვთა უფლებების დაცვისა და დასაქმ. რესპუბლ. კავშირი

24048 404591376

სეივ ჯორჯია

24049 404380914

თბილისის მუსიკალური ფესტივალების ცენტრი

24050 216452023

ააიპ "რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) პროფესიული კავშირი

24051 204421848

ქართველი ხალხის რუსაფხაზ და ოს ხალხებთან ნდობისა და ურთიერთ.აღდგენის საზ-ბა

24052 206197220

საერთაშორისო განათლების ცენტრი GOLDEN BRIDGE

24053 238139313

მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია ჩემი სკოლა

24054 404392634

ასოციაცია კონვერგენცია

24055 405040664

კულტურის პოპულარიზაციის ცენტრი

24056 412673851

ასოციაცია საზოგადოებრივი კავშირი

24057 205012635

გეა

24058 204491601

ბავშვები ჩვენი მომავალია

24059 418479266

განჯაფას კლუბი

24060 400115415

მელაძეების საგვარეულო კავშირი

24061 206128082

კავშირი ახალგაზრდობა

24062 415102454

საქართველო ევროპულ ოჯახში

24063 404987332

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

24064 404888083

როტარი კლუბი - თბილისი საერთაშორისო

24065 212883806

მხიარულთა და საზრიანთა ლიგა

24066 406327265

საზოგადოება მდგრადი მომავლისთვის

24067 428882943

დმანისელები

24068 402205332

გამართული ტრანსპორტი, სუფთა გარემო და ადამიანის უფლებები

24069 421270314

ნოდარ კაპანაძის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

24070 400129936

ალტერნატივა მომავლისთვის

24071 204446652

დავით სარაჯიშვილის საერთაშორისო ფონდი

24072 206327054

ჯანმრთელი თაობა საქართველოს მომავლისათვის

24073

სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონალური ჩერნობილთა კავშირი

24074 230095973

საქართველოს ინდივიდუალობით გამორჩეულ მასწავლებელთა ასოციაცია სიგმა

24075 400031103

პაპავების საგვარეულო კავშირი

24076 215123202

მეცნიერ-ეკონომისტთა ასოციაცია

24077 206143840

მომავალი თაობა

24078 445425497

ღირსეული აჭარა ბიძინა ივანიშვილთან

24079 405193311

სტუდია ჯიბის კაცი

24080 205276994

ჯანდაცვის განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

24081 423098873

ასპინძის სპორტული კლუბი

24082 400257869

ბერი

24083 405086213

დელიკა კლუბი საქართველო

24084 404913563

ტექნოლოგიური სამართლის კვლევითი ცენტრი

24085 405376506

თანამშრომლობა დემოკრატიული განვითარებისთვის

24086 446970289

ეფფენდი ვილლა

24087 404962199

შენ დემოკრატიისთვის

24088 220347863

რეგისტრირებული კავშირი ასოციაცია ხსნა

24089 405328373

ედულაითი

24090 431947414

საერთაშორისო ჰუმანიტარული კავშირი დემოგრაფიული განვითარების საზოგადოება

24091

სათემო კავშირი აგარაკი

24092 405212229

ქართული კულტურის საერთაშორისო მკვლევარ-მისიონერთა ცენტრი

24093 441484038

ყაზბეგის ახალგაზრდული ცენტრი

24094 405027224

რეფორმებისა და მონიტორინგის საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი

24095 430036007

ანდრი

24096 231243730

კახეთის მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირი

24097 441563087

საქართველოს აგრო სექტორის განვითარებისა და მევენახეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

24098 441997877

მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის საქართველოს ქსელი

24099 404890383

გაერთიანება დემოკრატიის განვითარებისთვის

24100 400142966

სამოქალაქო ინიციატივები დემოკრატიისა და გენდერული თანასწორობისთვის

24101 233113190

ლაგოდეხის რაიონის ინტელიგენტთა ასოციაცია

24102 405342491

ასოციაცია არსი

24103 433650248

მწვანე ზოლი

24104 405141323

სპორტული სარაგბო კლუბი უშბა

24105 202169580

ლატიფშა ბარათაშვილის შთამომავლობის კავშირი PATRIA

24106 401980022

ახალგაზრდული კლუბი

24107 416320859

კიბერ უსაფრთხოების კვლევითი ცენტრი

24108 204428217

სპორტისა და ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ფონდი

24109

საფეხბურთო კლუბი უნივერსიტეტელი

24110 205269895

ჯანდაცვის ექსპერტთა კლუბი

24111 405007727

პოეტური საქართველო

24112 226530554

"სათნოების სახლი"

24113 234204438

მარნეულის რაიონის რუსულენოვანი კულტურის ცენტრი "ჟემჩუჟინა"

24114 427734437

მარტოხელა დედათა ბიზნეს კლუბი

24115 216416288

გეო-აგრო

24116 205003333

საქართველოს ჰუმანიტარული ასოციაცია "იმედი"

24117 233645231

საქ.მშენებელთა ფედერაციის ლანჩხ. რ/ორგანიზაცია

24118 442260606

კადარი

24119 442728906

წალენჯიხელი

24120 406313172

აღმოაჩინე ქართველი

24121 200071947

საერთაშორისო საქველმოქმედო კავშირი `გიორგი`

24122 423351704

ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის მუზეუმი

24123 216352649

თქვენი მეგობარი

24124 404477936

ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო ლიგა

24125 402031449

რეპროდუქციული იმუნოლოგიის ასოციაცია

24126 226578897

საქართველოს მუსულმანთა საზოგადოება GMV

24127 204881823

საქართველოს ათლეტიზმის ფედერაცია

24128 206149997

ადამიანის უფლებათა დაცვის და დემოკრატიის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

24129 404392796

ლუკა ხომერიკის დახმარების ფონდი

24130 444547554

ფონდი ბეჟანი კეკელია

24131 204983919

"რაგბის კლუბი ლოკომოტივი"

24132 402036907

საკვირაო სკოლა ყოჩაღები

24133 200109266

იურისტთა, ადვოკატთა, ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია - ადამიანის უფლებების დაცვისთვის
ლესტიკი

24134 445542280

სპორტი განვითარებისთვის - საქართველო

24135 430798069

კოდის წმიდა ნინოს სახელობის სამრევლო სკოლა

24136 200186208

საზოგადოებრივი კავშირი "აღმოსავლური ორთაბრძოლების"-ს პროფესიონალური ლიგა

24137 405122950

ჯანდაცვის ჟურნალისტთა ასოციაცია

24138 205194289

სპორტული კლუბი გეო-გენი

24139 404516421

შრომის სამართლის საქართველოს ცენტრი

24140 220347140

სამეგრელო - ზემო სვანეთის მხარის დიასახლისთა ასოციაცია

24141 200088378

ქართულ-ოსური ურთიერთობებისა და თანამშრომლების კავშირი "მშვიდობა ყოველთა"

24142 404969478

ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი

24143 433101074

პირველი ნაბიჯი

24144

კავშირი ახალი საქართველო

24145 209469635

ეროვნული კულტ.და ხელოვნ.აღორძ.და პოპულარიზ.ფონდი "Renaissanci"

24146 402177764

საქართველოს ემოციური ინტელექტის განვითარების ასოციაცია

24147 400181067

კავკასიის სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

24148 404930526

ტიბეტური კულტურის ცენტრი

24149 202386373

კავკასიის რესურს ცენტრი ტოლერანტობა

24150 206168797

საერთაშორისო საქველმოქმედო კავშირი "მარიამი"

24151 445431444

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებისათვის

24152 443121827

არწივანი 2017

24153 205124649

საქართველოს სასამართლო ექიმთა ასოციაცია

24154 404429230

საქართველოს ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანთა ომბუდსმენი

24155 405219801

საქართველოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი (ინდიქტრიონი) ანუ გვირგვინი წელიწადისა

24156 402113912

ჩინეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოში

24157 205287919

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია

24158 412693107

მორჩაძეების საგვარეულო

24159 445533735

აჭარის ჩერლიდინგის რეგიონალური ფედერაცია

24160 245603182

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულები-ქალაქ ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე

24161 238740369

საქართველოს რკ/გზის ქალთა საბჭო

24162 404552550

იპოთეკური მსესხებლების ასოციაცია

24163 227771872

კახები

24164 445394635

თეოლოგთა კავშირი

24165 200231249

ახალგაზრდა კონსერვაციონისტთა ჯგუფი

24166 418470728

კავშირი დასი

24167 206192635

ქართულად მოლაპარაკეთა კავშირი

24168 419621877

ფონდი ნაისი

24169 405443159

საფეხბურთო კლუბი სპორტუნი 2021

24170 201990177

საქართველოს ფეხბურთის მუშაკთა პროფკავშირი

24171 204510859

სამოქალაქო საზოგადოება სამართლიანობისთვის

24172 202191984

მოძრაობა სამართლებლივი სახელმწიფოსათვის

24173 204982322

საქართველოს შუთფაითინგის ფედერაცია

24174 437059255

შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდი

24175 405406804

არტსთორი

24176 205001950

"კავკასიელ ქალთა უფლებების დაცვის ასოციაცია"

24177 204458915

საქართველოს კურორტების აღდგენისა და განვითარების ასოციაცია

24178 203866478

"საქართველოს სტუდენტთა კავშირი"

24179 405535906

შშმპ მედია პოზიტივი

24180 204424088

ქართული ჯარი-XXI

24181 206093822

"საქ.ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება"

24182 405428292

სიღარიბის პროგნოზირების და მართვის ცენტრი

24183 224073124

კავშირი კლდე

24184 430027204

ცხრაწყაროს წმინდა გიორგის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

24185 202359811

"მეორე არხი" ინტელექტუალთა კავშირი

24186 445555818

აჭარის ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია

24187 405069795

ბინათმოსარგებლეთა და უბინაოთა უფლებები

24188 412718331

საქართველოს წყალტუბო-ხონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24189 202215209

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი

24190 226530965

საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის გარდაბნის
რაიონული ორგანიზაცია

24191 242270984

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

24192 404979136

სამართალდამცავთა დაცვის ლიგა

24193 219630255

"ტყიბული"

24194 212815195

სათემო კავშირი სიკეთე

24195 426535840

აქთაქლია

24196 226553565

სამართლიანობის დაცვის საქველმოქმედო კავშირი

24197 405016940

ზონა ნიუს ჯი

24198 400022649

სს ელმავალმშენებლის პროფკავშირი

24199 204574362

საქ-ოში უკიდურესად გაჭირვებულთა დახმარ. ჰუმანიტ. არასამთავრობო ორგანიზაცია (სუგდჰაო)
სიმბიოზი

24200 204463455

ევროპასთან თანამშრომლობის საზოგადოება

24201 445419823

გურიის რეგიონის ფრენბურთის რეგიონალური ფედერაცია

24202 418475199

ბედნიერი მომავალი 2020

24203 405126108

ფუდბანკ საქართველო

24204 404990104

ქართულ სიძველეთა კვალდაკვალ

24205 205003379

"დასაქმებისა და შრომის სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემების კვლევის ჯგუფი"

24206 405031120

დემოკრატია და სამართლიანობა

24207 405217581

ჯანდაცვის პროფესიონალთა ასოციაცია

24208 205265611

გაზაფხულის ზარები

24209 402043828

სვანეთი

24210 447864179

გადასხვაფერდი

24211 234243084

ააიპ "ქვემო ქართლის დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია"

24212 402017250

ერთობა+

24213 212802001

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კავშირი

24214 205027745

"სამთო ტექნოლოგიები"

24215 416357365

ჩოგბურთის და ბადმინტონის განვითარების ფონდი

24216 445459370

მწვანე სანაპირო

24217

სამტრედიის რაიონის მექანიზატორთა კავშირი

24218 406171100

ანატოლიის და ევროპის მომწოდებელთა კავშირი - საქართველო

24219 436684740

საქართველოს ნინოწმინდის რაიონის, სოფელ კათნატუს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

24220 249264852

საქ. პროფკავ.კულტ.საგანმან.დაწეს.შემოქმედთა კავშ.აფხაზ.რეგ.ორგ.სოხუმის და სოხუმის რ-ული
ორგანიზაცია

24221 400328515

საქართველოს მწვანე ბერეტთა კლუბი

24222 402095308

სამოქალაქო ჩართულობის და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

24223 422936924

მთის სტრატეგიული განვითარების ფონდი

24224 400136474

სომხურ-ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ფონდი

24225 400102045

საქველმოქმედო ფონდი ღმერთო სამშობლო მიცოცხლე

24226 445595632

მსჯავრდებულთა უფლებების ცენტრი

24227 202249334

ექიმ პედიატრთა არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი პროგრესი

24228 418471120

არაკომერციული ჰუმანიტარული ფონდი "თანადგომა 2018"

24229 244562558

კავშირი ლარჩავა

24230 405024833

ინოვაციური ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ცენტრი

24231 400086964

ტრანსპორტელთა სოლიდარობის კავშირი

24232 406058527

არჩვაძეებისა და არჩუაძეების საგვარეულო კავშირი

24233 212709602

მეცნიერთა და ტექნოკრატთა კავშირი

24234 418478515

შიდა ქართლის ჩოგბურთის ფედერაცია 2020

24235 438109574

იორმუღალოს კიკ-ბოქსინგის და შერეული ორთაბრძოლების სპორტული კლუბი იაგუარი

24236 412707655

საქართველოს თეატრისა და კინოს საერთაშორისო აკადემია

24237 249254186

დევნილ ბავშვთა და მოზარდთა კავშირი დიოსკურია

24238 404912813

კავშირი რაგბის სკოლა ლელო

24239 445385093

წმინდა თევდორე აჭარელის სახელობის საკვირაო სკოლა

24240 204481042

სამართლებრივი განვითარების ასოციაცია ელ-დი-ეი

24241 232550897

კასპის რაიონის განვითარების ფონდი

24242 442571682

თავისუფალი საზოგადოება ძლიერი საქართველოსთვის

24243 404399655

თალაკვაძეთა საგვარეულო კავშირი

24244 426528536

გოჩა (გურულო) გურულიშვილის სახელობის საფეხბურთო სპორტული კლუბი - შავნაბადა თელეთი

24245 406282794

კავკასიის ეზიდთა კულტურული ცენტრი

24246 231193295

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კავშირი

24247 204974590

ქ. თბილისის #63 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

24248 202162113

საქ.მრეწველობის და ვაჭრობის მუშაკთა დარგობრივი პროფკავშირი

24249 204445056

საქართველოს კლასიკური ჰომეოპათიის ასოციაცია

24250 405135205

საქართველოს ტექნოლოგიური სტარტაპების ასოციაცია

24251 205262482

ფონდი კეთილი ნების დესპანი

24252 400012455

შაიშმელაშვილთა საგვარეულო კავშირი

24253 400268777

ასოციაცია ეთნოსი

24254 406063272

ყრუაშვილების საგვარეულო კავშირი

24255 243574039

ხარაგაულის ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი

24256 202179221

მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება ახალი დემოკრატია

24257 208205431

საჯარო მოსამსახურეთა და საზოგადოებრივი გაერთიანებების მუშაკთა პროფკავშირის ისან-სამგორის
რაიონ. კომ

24258 405278417

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ინსტიტუტი

24259 442262515

საქართველოს, სამეგრელოს, ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ მუხურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

24260 404995902

დემოკრატიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

24261 406115751

თბილისის ფარმაცევტთა კავშირი

24262 406127882

საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრი უნიკალური საქართველო და მსოფლიო

24263 406239342

საზოგადოება საქართველო - შეერთებული შტატების მეგობრობა

24264 405341955

საქველმოქმედო ფონდი ქართული სული

24265 200269510

კეხიჯვრის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი

24266 422935881

ორიენტირი 2016

24267 225063686

ბაღდათი, სათემო კავშირი

24268 206109806

ა.პატარკაციშვილის დამოუკიდებელი საქველმოქმედო ფონდი

24269 412722656

ჭიდაობის კლუბი ჩემპიონი

24270 239868167

ძველი სენაკის ეკონომიკური განვითარების კავშირი

24271 405068171

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის პოლიტიკისა და განვითარების ინსტიტუტი

24272 204442022

საქართველოს ასირიელთა ასოციაცია ათურაი

24273 406047022

ბიჭიკო გომარელი

24274 204463133

სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

24275 405140501

კავკასიის ევროატლანტიკური საბჭო

24276 204424676

"აფზახეთის მოსახლეობის სოციალური დაცვის ფონდი"

24277 218071351

სამთავისისა და გორის ეპარქიასთან არსებული ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი გადარჩენის
გზა

24278 216453914

არასამთავრობოთა კოალიცია სიკეთე

24279 426520464

ჯანდარა 2012

24280 205222695

ახალგაზრდები

24281 206126921

სატრანსპორტო ტექნოლოგიები

24282 405035233

ეფექტური ეკონომიკის ფონდი

24283 429323127

დევნილ მეფუტკრეთა ასოციაცია

24284 406060578

ფარცვანიების საგვარეულო კავშირი

24285 405002562

ახალგაზრდული სახელბურთო კლუბი ქარიშხალა 1962

24286 204972431

საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია

24287 417879308

პატარა ლიზი საათაშვილის დახმარების ფონდი

24288 223105226

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალერიან მაღრაძის სახელობის ასპინძის
სამუსიკო სკოლა

24289 402051943

ქართული სტარტაპების ასოციაცია

24290 425058224

თანასწორობა ახლა

24291 406319345

საკონსულტაციო და სტატისტიკური ანალიზის ინსტიტუტი

24292 404872483

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მხარდაჭერის ცენტრი - არქეო გეორგია

24293 202187445

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის 95-ე საბავშვო ბაღის განვითარების ფონდი

24294 404635962

ბიზნეს პროექტირება

24295 202192983

დათო ლოლაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

24296 202169526

საქართველოს ჰელიკობაქტერიული კვლევის ჯგუფი

24297 406312360

ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ფონდი

24298 215611782

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

24299 404497889

ქალები აშენებენ კავკასიას

24300 204562696

საქველმოქმედო ფონდი დღე და ღამე

24301 404501204

სოციალური უფლებების დაცვის ალიანსი

24302 401965094

კვართის წმინდა გიორგი

24303 402153913

3 ცხრა 1 ხელოვნების ფონდი

24304 416343692

აირსოფტის ეროვნული ფედერაცია

24305 220361686

საზოგადოებრივი კონტროლის კავშირი

24306 435431098

ვალერი ღურწკაიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

24307 427735935

მეგალენდი

24308 433652825

ამქარი 2022

24309 245440492

ფსიქიურად დაავადებულ და უმწეო ადამიანთა უფლებების დაცვის რეგისტრირებული კავშირი

24310

საქველმოქმედო ფონდი გუმანი

24311 230870698

გარისი – 2009

24312 405357554

აბაშიძეების საგვარეულო კავშირი

24313 204952809

"საშიში გეოლოგიური პროცესების ინჟინრული რეგულირების სამსახური"

24314 404912653

იუვენილური ართრიტით დაავადებულ ბავშვთა მშობლების კავშირი

24315

პროფესიული კავშირი თანადგომა

24316 401955498

საქართველოს საგანმანათლებლო ასოციაცია თანადგომა

24317 438734201

მიწაბოგირას წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

24318 237105770

გურია დღეს

24319 400199450

ენერგოეკონომიკის ანალიტიკური ცენტრი

24320 445422347

Georgian investment group

24321 400074316

საქართველოს პარა-მშვილდოსნობის ეროვნული ფედერაცია

24322 427725768

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ჯიმითის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24323 405490954

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საგანმანათლებლო საქმიანობის ცენტრი "სფერა"

24324 405188586

მზე

24325 400324001

საქართველოს სისხლის სამართლის ადვოკატთა ლიგა

24326 204508675

დაცვის ასოციაცია ,,თორი"

24327 437062740

სოფელ ასკანის განვითარების ფონდი

24328 431172394

საქართველო უკრაინისთვის

24329 204430302

საავტორო უფლებების დამცველთა კავშირი

24330 445607736

გია ხალვაშის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

24331 212696411

ქართულ-უკრაინული ასოციაცია მეგობრობა

24332 202202703

საქართველოს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

24333 200278207

განათლებული ახალგაზრდობა უკეთესი მომავლისათვის (გაუმ)

24334 405204513

ასოციაცია - საფრანგეთი ყველასათვის

24335 202362228

კავშირი სპორტკლუბი ფალავანი

24336 416366845

სამოქალაქო თანასწორობის პლატფორმა

24337 205235967

პლუს ჯგუფი

24338 405308171

არსენაშვილების საგვარეულო კავშირი - ხიდი წარსულიდან მომავლისკენ

24339 400031924

სამართლიანი ხედვა

24340 204962157

"კავკასიის კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის კავშირი"

24341 200085013

"თვითმმართველობა და მმართველობა"

24342 400235447

ადვეტისტური დახმარების და განვითარების სააგენტო

24343 204963557

"დიდი დიღმის აღორძინების ფონდი"

24344 223364712

კავშირი ,,ცოდნის გზა"

24345 405181887

თბილისის იოგას ფედერაცია

24346 402030315

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის
თანამედროვე ბალეტი

24347 404865687

ნიკა ბუხრაშვილის ფონდი

24348 405205120

საქველმოქმედო ფონდი-1989 წლის 9 აპრილი

24349 255506081

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სამხრეთ ოსეთის რეგიონი"

24350 402066884

საქართველოს ტუბერკულოზის კოალიცია

24351 404424565

მთასვლელთა კლუბი აილამა

24352 412678115

საქველმოქმედო ორგანიზაცია მადლი

24353 400188202

კიბერ სპორტის განვითარების საინიციატივო ჯგუფი

24354 404579504

ანნა ჩაკვეტაძის ფონდი

24355 205007160

"თბილისის მხატვართა კავშირი"

24356 405072905

საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია ჩემპიონი

24357 226579814

ააიპ "წალასყური 2009"

24358 230866710

კოდა

24359 402001025

მონიტორინგის, პროდუქციისა და უსაფრთხოების საგამოძიებო სამსახური

24360 412703098

საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვის საზოგადოება

24361 404549137

არტპიონერი

24362 406029088

მიცუბიშის კლუბი ჯორჯია

24363 404396373

ცალანთა საგვარეულო კავშირი

24364 405056718

თეატრის კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაცია - საქართველო

24365 421280143

ა(ა)იპ ნიკე 2021

24366 400138597

ქართველი ახალგაზრდების განვითარების ასოციაცია

24367 205161885

კავკასიის ოსტეოლოგთა საზოგადოება

24368 251723559

დემოკრატია და კეთილდღეობა

24369 402011504

ფსიქოსოციალური კვლევისა და მომსახურების ასოციაცია "ნება"

24370 405464135

საქართველოს ჰასკაპის ასოციაცია

24371 251720927

კავშირი საფეხბურთო კლუბი ,,ვარკეთილი"

24372 205104064

ევროპული ალტერნატივა

24373 405376597

აკადემია ა

24374 211374831

საქართველოს საზოგადოებრივ ურთიერთობათა განვითარების ინსტიტუტი

24375 432543642

ერას ასოციაცია

24376 446983159

ცხოველთა თავშესაფარი ლაქი

24377 200065598

ონკოლოგიურად დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის ფონდი

24378 233113822

კახეთის მხარის ქალაქების გამგებელთა თვითმმართველობის განვითარბის ასოციაცია

24379 400000681

ახალგაზრდული კლუბი ეკოლოგიური საფრთხეების წინააღმდეგ

24380 202065727

საქველმოქმედო ასოციაცია თანადგომა

24381 417879825

ასოციაცია სათემო კავშირი 2013

24382 204428333

საერთაშორისო ფონდი რუსეთ-საქართველოს თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკის სამეცნიერო
ცენტრი

24383 437075567

შემოქმედის განვითარების ცენტრი

24384 415091732

ფონდი ბილივი

24385

გარემოს დამცველთა საზოგადოება თრიალეთი

24386 405268767

საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო ეკონომიკური პალატა

24387 204983722

საქველმოქმედო ფონდი "ინტელექტი"

24388 400253685

ტაო-კლარჯეთის სამეცნიერო აკადემია

24389 212895946

ჰუმანიტარული ფონდი იმედი

24390 421268979

გერლიანი გეგას დახმარების ფონდი

24391 404387310

საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია

24392 205245705

განათლების ლიდერთა ლიგა

24393 212694100

სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა ქუთაისის საქალაქო პროფესიული კავშირი

24394 445439179

საქველომოქმედო ფონდი აჭარის სპორტი

24395 404405345

ეკონომიკისა და პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრი

24396 204511830

საქართველოს ეროვნული მემკვიდრეობის კლუბი ტაძარი

24397 237094602

კულტურისა და ხელოვნების განვითარების კავშირი მანანური

24398 200078049

ქ. თბ.გლდ.-ნაძ. რ-ნის მე-9 ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

24399 439392186

მარიამ აბრამიშვილის დახმარების ფონდი

24400 228927864

დმანისის საინფორმაციო ცენტრი

24401 454407197

წმინდა პავლე მოციქულის სახელობის მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველების ცენტრი

24402 443868334

გეოფონდი

24403 404598468

განათლებისა და კულტურის მულტიფუნქციური ცენტრი

24404 400276839

საქველმოქმედო ფონდი "ონლაინი"

24405 204871362

"დეკა" კავკასიის მთიანეთის მდგრადი განვითარების ცენტრი. კავშირი

24406 245440241

ა(ა)იპ - "აჭარის ჩოგბურთის ფედერაცია"

24407 419618569

მოგზაურთა კლუბი 'ვიზ აირ საქართველო'

24408 405106415

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია

24409 426520516

გამარჯვება

24410 400265618

კონსტიტუციური ანალიზისა და პოლიტიკის ცენტრი

24411 404621539

ხალხური ხელოვნების დაცვისა და განვითარების ცენტრი

24412 249272335

არასამთარობო ორგანიზაცია კავშირი"კავკასისახალგაზრდული ცენტრი- ერთობა"

24413 202453255

აკვაკულტურისა და შიდა წყლების თევზის მრეწველთა საერთაშორისო ასოციაცია

24414 447862359

ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი მარეთი

24415 405403718

შექმენი მოგონებები

24416 404420337

ბარბაქაძეები

24417 406055192

საფეხბურთო კლუბი თბილისის ალგეთი XXI

24418 204569314

საქართველოს მეგობართა საზოგადოება

24419 401985198

საქართველოს მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების და პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი

24420 405171282

საცხოვრებელი კომპლექს კ2-ის მობინადრეთა ფონდი

24421 424613234

თუშეთი 2015

24422 405378782

საქართველოს საერთაშორისო ქართულ-ირანულ (ისლამური რესპუბლიკა) სპორტულ-მეგობრული
ფედერაცია

24423 204457015

სამოქალაქო საზოგადოება-დარბაზი

24424 405020212

ალიანსი მოსახლეობისა და განვითარებისათვის

24425 202293963

მოზარდთა და ახალგაზრდა იურისტთა კავშირი "სამართლიანი ცხოვრება"

24426 402119658

საქართველოს მქარგველები და ხელმარჯვეები

24427 445544411

კულტურულ მემკვიდრეობათა გაერთიანება

24428 204567771

საქართველოს ებრაელ ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია "პროექტი კეშერი"

24429 419621788

სამართლიანობის განვითარების ინსტიტუტი

24430 405332242

ადამიანის რესურსების ეროვნული ასოციაცია

24431 401990663

საქართველოს შესახებ (Georgia About)

24432 441556521

ქართული ჭიდაობის კახეთის ფედერცია

24433 445517593

ქომაგი 2017

24434 406224919

დამოუკიდებელ ექსპერტთა კავშირი

24435 231999004

დავითი

24436 400154257

კავშირი განათლებისა და განვითარებისთვის

24437 439862445

ლეძაძამე 2013

24438 405195612

ვენეციის კომისიის საქართველოს ასოციაცია

24439 436046075

საქართველოს ქალთა ჭიდაობის ფედერაცია

24440 204442086

სათემო საზოგადოება სამართლებრივი განვითარება

24441 416329397

საქართველოს ქალაქ რუსთავი 6-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24442 405402933

სრულიად საქართველოს გადარჩენის ფონდი სამშობლო

24443 405270335

ბექას ფონდი

24444 405490151

კარატე დო კაპურიუ

24445 424617132

პანკისის სათემო ორგანიზაცია

24446 238145627

კავშირი "სათავეებათნ"

24447 445398551

პრესკაფე

24448 445413516

ბათუმის სასაფლაოები

24449 406091624

W.F.M.O.G.F.F. World Federation MartialArts Olympic Games Free Fight(body contact and full contact)

24450 206104794

"დიაბეტთა განსწავლის საქველმოქმედო ცენტრი"

24451 431433237

საქართველოს აღმშენებლობის ფონდი

24452 206102162

"კოლაევ ყრმათა სახელობის ვაზისუბნის ეკლესიის მშენებლობისა და აღორძინების ფონდი"

24453 400042841

საქართველოს საზოგადოება ბავშვთა კეთილდღეობისათვის

24454 445591039

ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი(არა მონობას)

24455 440390284

სრულიად საქართველოს საგვარეულოთა სამეცნიერო-საკონსულტაციო ინსტიტუტი ფირმანი

24456 404858926

ჯფფ ფონდი

24457 206160811

საქართველოს კულტურისა და ტრადიციების დაცვის კავშირი

24458 416357882

რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

24459 227730131

ერისიმედი

24460 405376123

ონკოლოგიის მართვის ცენტრი

24461 205274521

გია როკეტლიშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი - განათლება 67

24462 225063212

სათემო კავშირი უბანი-2004

24463 204977365

ინფექციურ დაავადებათა საინფორმაციო-კვლევითი ცენტრი

24464 202943146

საქართველოს "უ-შუ"-ს ასოციაცია

24465 202451248

საერთაშორისო საფარი კლუბი კავკასია

24466 444958869

ქალთა ორგანიზაცია ბედნიერი ქალები

24467 438732506

საჭადრაკო კლუბი გარეჯი

24468 434175750

კავკაზ მედია და დემოკრატიული ინსტიტუტი

24469 424067440

ჯულღა

24470 205291637

ქ. თბილისის ს. ყიფშიძის სახელობის ნევროლოგთა საზოგადოება

24471 238152574

"ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაცია"

24472 202232486

სოციალური უფლებების დაცვის ასოციაცია

24473 442262659

საქართველო, სამეგრელო, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუს ადმინისტრაციული
ერთეულის სოფელ გარახის დემოკრატიული მართვისგანვითარების ფონდი

24474 204963726

ქართული მინანქრის ხელოვნება

24475 443863829

საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონის დაბა სურამის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

24476 404964160

სულაშვილების საგვარეულო კავშირი

24477 401992901

ადრენალინ ქლაბ ოფ ჯორჯია Adrenalin Club of Georgia

24478 419984208

სამოქალაქო ინიციატივების ქართული ინსტიტუტი (სიქი)

24479 406140000

ასოციაცია საქართველოს აზერბაიჯანთა კავშირი რეფორმების და განვითარების ხელშეწყობისათვის

24480 249266896

ფონდი ,,ერთობა და თანადგომა"

24481 206255504

საქართველოს წყლის ეროვნული პარტნიორობა

24482 404923339

სიაიესვი-საქართველო

24483 205011191

"ბრანდ-ტესტი"

24484 205043503

არიადნა

24485 442262542

საქართველო, სამეგრელო, ჩხოროწყუს რაიონი სოფელ ხაბუმეს დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

24486 439871042

ჯანმრთელობისა და განვითარების ცენტრი

24487 404588870

პირის ღრუსა და სახის ტკივილების ქართული აკადემია

24488 405196130

კ2-II კორპუსის მობინადრეთა ფონდი

24489 230867434

ააიპ "საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების დემოკრატიული განვითარების კავშირი სკალდი"

24490 405290484

აზრთა ომი

24491 204421688

სამხედრო ფორმირება იმედის ვეტერანთა კავშირი იმედი

24492 245586539

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქ. ბათუმის №18 საბავშვო ბაღი

24493 405005907

სბის-საქართველოს ბავშვთა ინფექციონისტთა საზოგადოება

24494 405455476

ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანება

24495 404972446

წარმატების სახლი

24496 224090436

სამცხე-ჯავახეთის ფუტსალის ასოციაცია

24497 426521294

კავკასიური ლიგა

24498 220351214

საქართველოში რუსეთის სათვისტომოს კულტურულ-საქველმოქმედო და სამეცნიეროსაგანმანათლებლო რეგისტრირებული კავშირი რადუგა

24499 438112427

სახელმწიფო 3.0-ახალგაზრდული ბანაკები

24500 404482822

საქართველოს გაეროს მოდელირების ასოციაცია

24501 205063223

საქართველოს ყინულის ჰოკეის ეროვნული ფედერაცია

24502 404852307

ბუბა ფილმი

24503 203865790

კულტურულ ურთიერთობათა საერთაშორისო ცენტრი „RE-აქცია“

24504 405160917

კასპის მომავლის ფონდი

24505 204999387

"ეროვნული კულტურის შენარჩუნებისა და პროპაგანდის ფონდი"

24506 402014360

საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია

24507 205158345

სულიერი და სოციალურ-კულტურული განვითარების ფონდი თამარის დროშა

24508 416319843

რუსთავის ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაცია

24509 412703132

ნაბიჯი ზუგდიდი

24510 226565918

ლელაშხას მშენებლობა

24511 416308294

ქვემო ქართლის მეტალურგთა,მეწარმეთა და საზოგადოების წარმომადგენელთა კავშირი

24512 243885248

ახალგაზრდული კლუბი ერუდიტი

24513 212796330

საგანმანათლებლო-სამეცნიერო ცენტრი ქართველთა (ქართველური) ენა და კულტურა საზღვრების
გარეშე

24514 239403711

საფეხბურთო კლუბი საჩხერე

24515 439862891

ზანა 2014

24516 401957520

AC-G

24517 215128966

ქალაქის განვითარების ინსტიტუტი ფასი-სი

24518 439870784

სტემ მასწავლებელთა ასოციაცია

24519 400193330

პროგრესული ხედვა

24520 233646230

საქართველოს პენსიონერთა უფლებების დაცვის ლიგა

24521 405443916

კავკასიის უსაფრთხოების პოლიტიკის ცენტრი

24522 249264576

ფონდი ,,ქომაგი"

24523 446756582

საქართველოს ქედის რაიონის, ბზუბზუს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24524 206121249

საქართველოს სომეხ ბავშვთა დახმარების საქველმოქმედო ფონდი არევიკი

24525 430805168

ფონდი ოთი

24526 404622468

ინკლუზიური ხელოვნების განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

24527 253644178

რეგისტრირებული კავშირი "აფხაზეთიდან დევნილ ინვალიდთა კავშირი გიორგი"

24528 406363135

სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი თბილისი

24529 425358294

NOTA BENE

24530 423355103

იონის

24531 416330571

საქართველო, რუსთავის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24532 206190058

ქართული ეროვნული კულტურა

24533 418475206

შიდა ქართლის სუმოს რეგიონალური ფედერაცია

24534 204564453

საზოგადოებრივი საწყისები

24535 415104121

სოციალურ მუშაკთა რეგიონალური ასოციაცია

24536 435895024

მესტიის მოკლემეტრაჟიანი და მთის ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი

24537 424615063

მრავალფეროვანი და თანასწორი საქართველო

24538 404879459

ელქტრონულ გადამხდელთა ასოციაცია ეგა

24539 203845385

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია

24540 205209521

წმ. ექვთიმე ათონელის საეკლესიო სამართლის ინსტიტუტი

24541 432386214

საქართველოს თიანეთის რაიონის სოფელ ჟებოტას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24542 445429377

აჭარის ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

24543 416316301

ქალის უფლება

24544 402047245

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი უქიმერიონი

24545 440390195

სპორტ ქონექთი

24546 428518758

სოფლის აღორძინების ასოციაცია

24547 204528733

საქართველოს გამომგონებელთა, ნოვატორთა და მკურნალთა ასოციაცია - ლაზაროსი

24548 400069563

ბავშვთა დამხმარე საერთაშორისო ასოციაცია აისი

24549 200089135

გლდანის 8 მ/რ-ნის 28 კორპუსის ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა

24550 415106352

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი

24551 406105325

სტუდლაიფი

24552 406336380

საქართველოს კინოლოგო-ფელინოლოგიური ფედერაცია

24553 200084256

კავშირი "იდეა X"

24554 405346987

სესხის გამცემ სუბიექტთა ასოციაცია

24555 445416648

აჭარის რესტორან-კაფე-ბარების ასოციაცია

24556 239402570

გამ. არგვეთის ,,იმედი"

24557 204411163

ს/ს ¿ტრაქტები¿-ს საავტ.ტრანსპ.დარგის მუშაკთა პირველადი პრიფკავშ.ორგანიზაცია

24558 412717797

იმერეთის კრივის ფედერაცია

24559 404413906

საქართველოს თევზმომშენებელთა ასოციაცია

24560 204444351

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

24561 234214711

ახალგაზრდობა რელიგიათშორისო ტოლერნტობისათვის

24562 412689728

სკოლამდელი და სასკოლო განათლების რეფორმების კვლევისა და განვითარების ასოციაცია

24563 404452757

პროფესიული ჟურნალისტიკის განვითარების ცენტრი

24564 430038434

"ჰიუმანისტიქ აუთლუქ გრუპ" (ჰუმანისტური მსოფლმხედეველობის ჯგუფი)

24565 212818405

ქ. ქუთაისის ფეხბურთის ფედერაცია

24566 440889638

სიკეთის სხივი

24567 406251979

რაგბის აკადემია ლელო

24568 404611684

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ტიფლისი 21

24569 401948666

საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი

24570 204972501

#1 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

24571 400258430

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი შირნჰოფერი

24572 224070323

მესხი

24573 400280352

ევროპის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

24574 442262105

ახალი თაობა ნათელი მომავლისათვის

24575 424613029

აგრო-ტურისტული მეურნეობების გაერთიანება

24576 202163434

რაგბის კლუბი ს.ტ.უ. ყოჩები

24577 202184536

უნიმა საქართველო UNIMA GEORGIA

24578 245623491

ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრი

24579 404596424

საქართველოს ვეტერანთა ეროვნული ფონდი

24580 205006447

"ამაგი"

24581 250723757

ფონდი "სხივი"

24582 405168189

საქართველოს ოლიმპიურ მსაჯთა კავშირი

24583 204935534

მეტეხის ტაძრის ფონდი

24584 224072036

"იმედი 2001"

24585 226154201

სათემო კავშირი ,,ცხრაწყარო"

24586 204497641

ჰომეოპათიის და ქართული ტრადიციული მედიციცინის ლიგა

24587 445529580

თამარელები

24588 405415215

საქართველოს აგრობიზნეს ასოციაცია

24589 202205746

მრავალშვილიან პედაგოგთა დახმარების ფონდი

24590 418477222

შენი თბილი კერა

24591 239868620

სოციალურად დაუცველი ოჯახების და ხელშეწყობის ასოციაცია სამადლო

24592 202065031

ალიმენტურ დაავადებათა პროფილაქტიკის ცენტრი

24593 217892323

საკრედიტო კავშირი ბელოთი

24594 448393499

რეზო აიოზბას საარჩევნო ფონდი

24595 233113449

აგრო-ტექნოლოგიის ასოციაცია

24596 404927193

Matchhouse Film

24597 445421749

აჭარის სამკურნალო მცენარეებისა და სანელებლების ასოციაცია

24598 200255650

ქრისტიანთა კავშირი

24599 201949268

არტ-ჰოლი

24600 405080683

ქალები სპორტში-საქართველო

24601 204561241

საქართველოს ვაზისა და ღვინის ეროვნული აკადემია

24602 412725323

ბაგრატის ტაძრის აღდგენის მატიანეს ფონდი

24603 404378785

ნარკოტიკების მომხმარებელთა თვითორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისათვის

24604 401959564

საქართველოს კარდიოქირურგთა ასოციაცია

24605 400196541

ახალგაზრდების განვითარების ჯგუფი

24606 402067543

ქრუ ჯორჯია

24607 206114943

საქართველოს მასწავლებელთა სოციალური რეაბილიტაციისა და მხარდაჭერის ფონდი

24608 400012507

ჩემი შვილები

24609 202292688

აკაკი რამიშვილის ფონდი-ტრადიცია და ინოვაცია

24610 405376347

თანადგომის ფონდი

24611 205042639

ბიოქიმფარმი

24612 439862542

სიახლის მაძიებლები

24613 442262720

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის
გაერთიანება

24614 212858834

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაცია "კოლხეთი"

24615 205177020

საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და
სტუდენტთა პროფესიული კავშირი

24616 422935925

რაჭა 2016

24617 204987933

ლიტერა

24618 404576696

საქართველოს ცურვის ვარსკვალვები

24619 405200955

შავი ზღვის ქვეყნების ახალგაზრდული გაერთიანება რეინკარნაცია

24620 434158948

კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კავშირი

24621 238135790

საკრდიტო კავშირი ,,საგარეჯოს რძე"

24622 405218544

ა(ა)იპ ერთად ერთისთვის

24623 204464098

ახალგაზრდული პატრიოტული ცენტრი

24624 405263959

ესთეტიკურ გინეკოლოგთა ასოციაცია

24625 405426169

ადვოკატთა ევროპული პალატა

24626 406158713

ღიმილი პატარებს

24627 220016346

ასოციაცია დვრიტა

24628 439395370

ძიუდოს სპორტული კლუბი ძირულის ხეობა

24629 445430016

ახალგაზრდული ინიციატივები

24630 404479676

აისაფის პროგრამაში მონაწილეთა რეაბილიტაციისა და ინტეგრაციის საგანმანათლებლო ცენტრი და
მასთან არსებული ფონდი საქართველოს მომავალი

24631 204436592

მემარჯვენე ქალთა კავშირი

24632 238754816

,,ოჭოფა"

24633 404972972

უსაფრთხო განვითარების ხიდი

24634 404906116

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ცისკარი

24635 404900345

შაუთიძეების საგვარეულო კავშირი სადმელი

24636 218074893

საქართველოს საპატრიარქოს გორისა და ატენის ეპარქიაში ეკლესია-მონასტრების აღმშენებლობის,
სიწმინდეების დაცვისა და რესტავრაციის ფონდი

24637 412744099

ქუთაისის შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

24638 212805035

ქალი საზოგადოებაში

24639 419984155

ჯგუფი ახალი ხედვა

24640 224077335

სოფ. მეურნ. და გადამამუშ. მრეწვ. მუშაკთა პროფკავშირის ახალც. რ-ნული საბჭო

24641 404473583

პირადი ცხოვრების უფლების დამცველთა ორგანიზაცია

24642 404926684

განახლებადი ენერგიის ცენტრი

24643 206276055

საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კავშირი

24644 404871144

მუდმივ მომხმარებელთა დამოუკიდებელი ასოციაცია ქომაგი

24645 400072915

YOUTH CLUB OF GEORGIA

24646 448401079

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის, კირნათის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24647 200113974

ქალთა უფლებების სათემო ინიციატივა

24648 424611502

სოციალური ადაპტაციის ცენტრი

24649 406320244

იურიდიული დახმარების ცენტრი-კანონი

24650 406055343

Dream Bartender Group

24651 220342653

რეგისტრირებული სათემო კავშირი მეგობრობა

24652 204988139

არარეგისტრირებული კავშირი "ინტეგრირებული კვლევის ცენტრი"

24653 202182379

დიდგორი

24654 202235606

საქართველოს სოციალურად დაუცველ პირთა ხსნის კავშირი

24655 205296133

თაობა XXI

24656 412713988

წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის ქუთაისის სასულიერო გიმნაზია

24657 204456757

ქართული არმიის განვითარების ფონდი

24658

რეგისტრირებული კავშირი მეგი

24659 228928319

კავშირი "დმანისის რაიონის ახალგაზრდა აზერბაიჯანელთა ცენტრი "ჩირაღდანი"

24660 424611450

ახმეტის ვეტერინართა ასოციაცია

24661 202903983

საქ.თვითნასწავლი და შემოქ. ინვალიდთა საქველ. საზოგად.

24662 404905457

საქართველოს პოკერის კავშირი

24663 204949574

მიგრანტთა და უცხოელ მოქალაქეთა უფლებებისა და უსაფრთხ.დაცვის ცენტრი

24664 202183859

იმედი და თანადგომა

24665 204874715

საქართველოს პატიმართა თანამეგობრობა

24666 406069025

უანგარო დონორთა პოპულარიზაციის ფონდი

24667 400035476

სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისთვის

24668 438724203

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

24669 416290463

შპს ჯეოსთილის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

24670 416294708

ახალგაზრდული ხედვა საქართველო

24671 424611361

ბიჭო გოგია

24672 405081094

ქართულ-აზერბაიჯანული მეგობრობის ახალგაზრდული კლუბი

24673 202925816

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზაცია

24674 202053589

საბ. და ახალგ. თეატრთა ასოციაციის ქართ. ცენტ. "საქართველოს ასიტეჟი"

24675 402154173

ანასტასიუ ინსტიტუტი

24676 430035972

საქველმოქმედო თბილი გული

24677 404602541

საქართველოს მოტომოყვარულთა გაერთიანება

24678 426534388

სუბარუ თიმ ჯორჯია

24679 239893683

სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

24680 248386571

საქართველოს ახალგაზრდებზე დახმარების ასოციაცია

24681 445547640

ქ. ბათუმის ეროვნული ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

24682 202463137

საქართველოს ჰოსპიტალთა ასოციაცია

24683 238752024

"ახალი თაობა"

24684 202211070

საქართველოს პროფესიული ფეხბურთის ლიგა

24685 405222012

საგამომგონებლო ცენტრი

24686 211382733

საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია

24687 404997152

სი-არ-არ-სი საქართველო

24688 218020683

კორუფციის წიინააღმდეგ ბრძოლის კავშირი

24689 227760214

სათემო კავშირი "კალაური"

24690 204423249

საერთაშორისო სასწავლო-საგანმანათლებლო ცენტრი. ფონდი

24691 245533695

მეტყევეთა საზოგადოება

24692 238140025

ი.გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა კავშირის საგარეჯოს რაიგანყოფილება

24693 422720611

ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

24694 401946276

ქართული მუსიკალური ნიჭიერების სადიდებლად

24695 237081331

გურიის მეციტრუსე ფერმერთა ასოციაცია

24696 220415913

დასავლეთ საქართველოს იურისტთა და დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია

24697 245625382

აჭარის თეატრალური საზოგადოება

24698 404862145

საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების ლიგა

24699 205011681

"იმედი-2003"

24700 205180347

ბორითის (ვაშლევი) ღვთისმშობლის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

24701 416306562

ფონდი მომავლისთვის

24702 406304574

საქართველოს ქორნჰოლის ფედერაცია

24703 226580081

ააიპ "სამურზაყანო"

24704 426116963

სამცხე ჯავახეთის ჭიდაობის ფედერაცია

24705 206067003

ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია-თბილისი

24706 454406143

ოქროყანის მიწის ნაკვეთების მფლობელთა ასოცოაცია

24707 416339144

ქართული ასოციაცია კულტურული ურთიერთობებისთვის

24708 402211156

როიალ სითი 2022

24709 242742136

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი

24710 424067636

ასპინძა

24711 224623307

პანკისის ხეობის ქალთა ისლამურ-კულტურული ასოციაცია "ნაანა"

24712 215608046

"ალიონი"

24713 405255245

გლობალ ედუქეიშენ უნიონ

24714 404975899

რეგიონული და ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ინსტიტუტი

24715 420433329

ბედნიერების ფონდი

24716 405109001

ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

24717 404603979

ტერრა ვერდე

24718 406135766

კვლევებისა და რეკომენდაციების ცენტრი

24719 440887168

ზეკარის წმინდა ანტონი ჭყონდიდელისა და იაკობ ხუცეს მონაზონის სახელობის მამათა მონასტერი

24720 204468129

საქართველოს განათლების დაცვის ლიგა

24721 232559914

კავშირი ნერგები

24722 420009243

ახალგაზრდების განვითარების აკადემია

24723 204392139

ბჭე

24724 440391568

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

24725 432547951

კასპის ზრუნვის სახლი

24726 216425214

არასამთავრებო ორგანიზაცია ასოციაცია ისიდა

24727 400297941

კულტურული მემკვიდრეობის მულტიდისციპლინური კვლევის ცერნტრი

24728 404436525

საქართველოს ნავთობ კომპანიების ასოციაცია

24729 405377417

დამოუკიდებელი შემეცნების გაერთიანება

24730 404865678

საქართველოს ფსორიაზით დაავადებულთა ასოცოაცია

24731 405267394

საქართველოს ნერვკუნთოვან დაავადებათა და ელექტრომიოგრაფიის ასოციაცია

24732 420008565

საფეხბურთო კლუბი ოდაბადე

24733 404488194

ალტერნატიული განათლების ახალგაზრდული ცენტრი - რენესანსი

24734 245626149

საქართველოს ოკინავური გოჯუ-რიუ კარატეს კლუბი ბუსიდო

24735 420434140

აფხაზეთ-სამეგრელოს თხილის ფერმერთა ასოციაცია

24736 228525067

კულტურისა და დასვენების პარკი

24737 205036129

ვეტერან მშენებელთა ფონდი

24738 206116754

წმინდა გიორგი

24739 419983236

აფხაზეთის ბიზნესმენთა, ადვოკატთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია ( კავშირი)

24740 445594054

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის სკივრი

24741 245427480

აჭარის არ მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაცია

24742 205121009

რევაზ ძოძუაშვილის სახელობის ფეხბურთის საერთაშორისო აკადემია

24743 204516201

საქართველოს მეცნიერებათა პროფკავშირი

24744 415097692

ბავშვთა დახმარების ფონდი თუგეზარ

24745 416351389

საქართველოს ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს ფედერაცია

24746 205066569

ჩემი ქალაქი

24747 412748013

საქველმოქმედო ფონდი დემეტრე

24748 401965343

Anaxi-Anaximenes

24749 412691403

იურისტუდენცია

24750 406070530

საქართველოს რიხარდ ვაგნერის საზოგადოება

24751 215119618

კავშირი უშიშროების შ.ს.ს. და ანტიკორუფციულ სამსახურებთან თამანშრომლობის ლიგა

24752 400255852

პანდა ფოუნდეიშენ

24753 200064553

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ასოციაცია

24754 404960798

ცენტრალური ევრაზიის ლიდერთა ალიანსი

24755 445408210

FIGHT CENTER

24756 405234955

თანამედროვე ტექნოლოგიები - ქართულ კარდიოქირურგიას

24757 205007491

ააიპ საზოგადოება ისტორიული მემკვიდრეობა

24758 224621684

საქ. პენსიონერთა პროფკ. ახმეტის რაიკომი

24759 426110148

ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

24760 404488568

ბავშვთა ფსიქოკორექციის ანიმალოთერაპიის ცენტრი ნალი

24761 400182146

მემკვიდრეობა და სამართალი

24762 204969481

არასამთავრობო ორგანიზაცია "კარდეა"

24763 427725697

საქართველოს, გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24764 221291947

წყალტუბოს განვითარების სათემო კავშირი

24765 202958184

საქართველოს პოლიტიკური მეცნიერების ასოციაცია

24766 437372040

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტთა პროფესიული კავშირი

24767 204952989

ახალი ტექნოლოგიების განვითარების და დანერგვის საერთაშორისო კავშირი "NT"

24768 432387231

შემოქმედებით-საგანმანათლებლო ინტეგრაციის ცენტრი

24769 204546535

თბილისში ელიას მთაზე დიდი ელია წინასწარმეტყველის სახელობის მამათა მონასტრის მშენებლობის
ფონდი

24770 422990348

ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

24771 425052140

თოქმაჯიშვილთა საგვარეულო კავშირი

24772 204573719

საქართველოს მოხალისეები

24773 439863006

გეჯეთი 2014

24774 205288570

ეკოსტანდარტი A-10

24775 404463031

პრევენცია პროგრესისთვის

24776 206342901

საქართველოს ინსულტის ასოციაცია

24777

აჭარის საუნივერსიტეტო სპორტის ფედერაცია (კავშირი)

24778 445578241

საქართველოს საზღვაო პალატა

24779 417876542

თანადგომა-2011

24780 404409742

საქართველოს მემკვიდრეობის ტრასტი

24781 206124166

აღმაშენებელი

24782 203851607

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის რეგისტრირებული კავშირი

24783 220345678

სტარტი

24784 202179061

საქტრანსპროექტის პროფკომიტეტი

24785 240416046

ასოციაცია კავკასიის გენეტიკა

24786 245573446

აჭარის კიოკუშინ-კაი კარატე-დო-ს ფედერაცია

24787 400300562

რეგიონული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი

24788 202209715

საერთაშორისო ქრისტიანულ-სოციალური ასოციაცია "სამარიელები"

24789 437978191

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაცია

24790 416304715

საქართველოს ანტიკორუფციული ასოციაცია

24791 435429859

მარტვილის საზოგადოებრივი დარბაზი

24792 404508332

იკარი

24793 433645754

შემოქმედებითი საზოგადოება სამება

24794 200092292

ასოციაცია"ჟურნალისტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი საქართველოში"

24795 404467117

თანამედროვე ხელოვნების კვლევის ლაბორატორია

24796 405530536

საკვალიფიკაციო გამოცდა ადვოკატებისთვის

24797 202330405

სამოქალაქო უფლებათა დაცვის ასოციაცია

24798 400125547

საქველმოქმედო ორგანიზაცია მოხუცი

24799 400056149

უფლებადამცველთა გაერთიანება

24800 405000305

ახალგაზრდა მუსიკოსთა ასოციაცია 2013

24801 404946911

საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია სამართლებრივი განვითარების ფონდი

24802 212873586

ერთობა

24803 233645561

სათემო კავშირი მამათი

24804 248056696

ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების საბავშვო ბაღი

24805 442570022

თამაზ გოლეთიანის სახელობის ფონდი

24806 405333517

სამეცნიერო აკადემიური კვლევების საზოგადოება

24807 405078179

ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი

24808 400111151

ახალგაზრდები მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის

24809 400002073

საქველმოქმედო ფონდი ყოველთა დედოფლის სავანე

24810 412744366

მშობელთა, მასწავლებელთა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ასოციაცია "თანასი"

24811 204935954

"არეა"

24812 206033987

ქ. თბილისის №66 საბავშვო ბაგა-ბაღი

24813 205025961

"პოსტინდუსტრიული (ახალი) საზოგადოების კვლევის ცენტრი"

24814 215096438

ქ. ფოთის ბერძენთა ასოციაცია ფაზისი

24815 200067480

თელაველთა ასოციაცია თბილისში

24816 404883248

სამოქალაქო ცნობიერების განვითარების ცენტრი

24817 400139346

ჩორდის განვითარების ფონდი

24818 404961831

დავითაიების საგვარეულო კავშირი

24819 405156511

ლოგიკურ-ანალიტიკური აზროვნების სწავლების სამეცნიერო საზოგადეობა

24820 412690191

იმერეთის კალათბურთის ფედერაცია

24821 206127751

კადონი

24822 412676812

რეგიონული ინიციატივების ცენტრი ნათელი მომავალი

24823 428520978

ქ. დედოფლისწყაროს აგროცენტრი

24824 241562313

დემოკრატიული აღორძინების კავშირის ყვარლის რაიონული ორგანიზაცია

24825 222442710

კოლხი

24826 205293261

თანამშრომლობის სახლი

24827 205261401

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია

24828

ანაბზინი

24829 400179837

სარეფერენდუმო მოძრაობა

24830 219629418

ტყიბულის განვითარების სათემო კავშირი

24831 433103599

ილია ჭავჭავაძის სახ. სკვერისა და ძეგლის მშენებლობის ფონდი

24832 404989410

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კალათბურთის ფედერაცია

24833 445542869

თემის მხარდაჭერისა და თანასწორობის ცენტრი

24834 404512238

ტიფლისური სამართალი

24835 239868247

სენაკის სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების და ხელშემწყობთა კავშირი

24836 404583893

ვაილდვიტა

24837 402153995

თიბისელები

24838 404932542

მემარჯვენე ქალები

24839 224074392

კავშირი "ბედეკი"

24840 204467157

გრინ ლაითი

24841 444551423

აფხაზეთის მოამბე

24842 445581166

აჭარის ტექბოლის ფედერაცია

24843 447862073

საქართველოს შუახევის რაიონის, წყალსაყარის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

24844 404419651

საქართველოს ქვის ხანის არქეოლოგიური ექსპედიციების განვითარების ცენტრი

24845 204564532

თბილისის მოჭადრაკეთა ფედერაცია

24846 405082388

სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ცენტრი

24847 404611791

აღმოსავლეთ ევროპის საარბიტრაჟო სასამართლო

24848 402010159

ქ.თბილისის ბადმინტონის ეროვნული ფედერაცია

24849 405272994

კავკასიის მთების ეთნობიოლოგიური ცენტრი

24850 445515586

სპორტული და სამოყვარეულო თევზჭერის მოყვარულთა კლუბი დელფინი

24851 237081082

სოციალურად დაუცველთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მათ ხელშემწყოფთა ასოციაცია
მეგობრობა

24852 426517165

სრული სახარებისეული ეკლესია ღვთის ერი

24853 204547286

აჯლ ჯგუფი

24854 419986849

ნინო კაკულიას დახმარების ფონდი

24855 437070278

გურიის ოფროუდ ფედერაცია

24856 245625248

საქართველოს დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

24857 405102222

სტრატეგიული კომუნიკაციის და დემოკრატიის ცენტრი

24858 203862855

შიდსით დაავადებულთა დახმარების ფონდი

24859 202055630

თბილისის №67 საბავშვო ბაგა-ბაღი

24860 224092693

ხილის გადამამუშავებელთა ასოციაცია

24861 200078165

ქ. თბ. გლდ.-ნაძ. რ-ნის #31-ე ბ/ბაღის განვითარების ფონდი

24862 405412502

აფხაზეთის ხის დამამუშავებელთა და ხის ავეჯის მწარმოებელთა ასოციაცია

24863 405242688

განათლების ხარისხის განვითარებისა და მომსახურების ალტერნატიული ცენტრი

24864 242574629

ცაგერის მთავარი ბიბლიოთეკა

24865 230067012

"ოქროს საწმისი"

24866 404960235

ამიერკავკასიის კაზაკთა საერთაშორისო, საქველმოქმედო, ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური კავშირი (აკკ)

24867 442261847

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

24868 404378687

სტუდენტური განვითარების ცენტრი

24869 229315773

სამელიორაციო მომსახურების ასოციაცია ნაკადული

24870 216295603

რუსთავის საფეხბურთო სკოლა იმედი

24871

სათემო კავშირი სურამი

24872 432544393

ვალნერის სეზონური აკადემია

24873 446976489

ლანდშაფტის ინსტიტუტი

24874 419997882

კავშირი ერთსულოვნება

24875 202175403

მართლმადიდებელი

24876 400191680

ქართული დროშა

24877 400317661

საქართველოს მეწარმეთა კავშირი გაიცანით ქართული

24878 205116774

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინოვაციო ფონდი ტექნოლოგიური პარკი

24879 404603808

საქველმოქმედო ფონდი ბუ-ნება

24880 400253284

ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების და მათი განვითარების ორგანიზაცია

24881 216439370

ქვითკირი

24882 202221498

საქართველოს გაერთიანება :მასმედიის პრომოუშენი-"ჯამპი"

24883 401973094

ახალგაზრდა ადვოკატები

24884 402097440

ფესტივალი 1862

24885 223353449

რეფორმებისა და დემოკრატიის ცენტრი

24886 205140177

ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების და გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვის
არასამთავრობი საერთაშორისო კავშირი "უნიკალური კავკასია"

24887 405384374

სოლიდარობა კოვიდ 19

24888 445499470

აჭარა-გურიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდის პროდუქციის დამზადება,
გადამუშავება, შენახვა, ტრანსპორტირების და რეალიზაციის გაერთიანება

24889 400205176

საქართველოს ქცევის ანალიტიკოსთა ასოციაცია

24890 402175784

საქართველოს სლოტ ბიზნეს ასოციაცია

24891 434171834

საქართველოს შუტბოქსინგის ეროვნული ფედერაცია

24892 400327570

საქართველოს დეტექტივთა ასოციაცია

24893 212919485

ანტიკორუფციული საინფორმაციო საბჭო დასავლეთ საქართველოში

24894 202065585

წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

24895 418476900

განათლება ქალთა სიძლიერისთვის

24896 206034316

ქ. თბილისის №182 საბავშვო ბაგა-ბაღი

24897 406177033

ჟიულ ვერნის კლუბი

24898 241493031

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

24899 405039881

დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაცია

24900 405187694

სამართლიანობისა და განვითარების ინსტიტუტი

24901 400089943

საქართველოს უსინათლოთა დასაქმებისა და დახმარების ფონდი

24902 400305077

საქართველოს საპატრიარქოს საერთაშორისო სკოლა

24903 404932622

ლოლაძეების საგვარეულო კავშირი

24904 431953718

ახალგაზრდები თერჯოლიდან

24905 432541396

კასპის განვითარების ცენტრი

24906 427737345

გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

24907 401978981

დემოკრატიისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრი

24908 225394695

საგანმანათლებლო-საკორექციო ინტეგრირებული ახალგაზრდული ცენტრი "სხივი"

24909 204414767

ღმერთის მოყვარულთა მსოფლიო აკადემია

24910 402197154

განათლების კვლევისა და კარიერული განვითარების ცენტრი

24911 404435009

დამოუკიდებელი ლიტერატურული ალმანახი ამერიმერი

24912 231947793

ჯანმრთელი ბავშვები ჩვენი მომავალია 2007

24913 205197268

იერკირ-საქართველო

24914 216452201

ააიპ ჰუმანიტარული ცენტრი " კეთილი ადამიანები "

24915 412677651

იმერეთის ინტელექტკლუბი

24916 206331030

საერთაშორისო თანამშრომლობა მდგრადი კავკასიისთვის

24917 404898651

ევროპის მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემიის (ქ. ზალცბურგი) სამხრეთ კავკასიის ბიურო

24918 405083733

საქართველოს ფარმაცევტულ საწარმოთა ასოციაცია ერთობა

24919 218073180

მეფუტკრეობა

24920 406125330

მეგობარი

24921 220347220

საგვარამიო

24922 249266725

აფხაზეთის ომის ინვალიდთა და ვეტერანთა კავშირი ,,სოხუმი"

24923 205246447

მუნიციპალიტეტებში ტურიზმის განვითარების ასოციაცია

24924 200231329

ოცნება 2007

24925 405257378

საქველმოქმედო ასოციაცია თუთას მეგობრები

24926 203845713

საერთაშორისო ასოციაცია ქალი და ბიზნესი

24927 402150783

სპორტული კლუბი პაუერი

24928 406323991

ერთად ინსულტის წინააღმდეგ

24929 415596475

კიბერ უსაფრთხოების ცენტრი

24930 206285964

პატრიოტული მოძრაობა - საქართველოს მომავლისათვის

24931 424071346

საქართველოს მასობრივი სპორტის ასოციაცია

24932 402058624

პატრიარქის ნათლულები

24933 405089032

ანსამბლი საჩინო

24934 405453414

ფუნქციონალური სტომატოლოგიის ასოციაცია

24935 401997167

საქართველოს აზერბაიჯანელ იურისტთა ასოციაცია

24936 204888238

საქველმოქმედო ასოციაცია "გეა"

24937 405454324

ათიკ პროდაქშენი

24938 204451459

სამართლიანობის აღდგენისათვის მებრძოლი მოქალაქეთა კავშირი

24939 400210482

მეტრონომი

24940 405209894

მედ ექსპრეს ჯორჯია

24941 204863139

საქართველოს ინვალიდთა სპორტული ფედერაცია

24942 400229089

საქართველოს მოტო-დელტოპლანერიზმის ეროვნული ფედერაცია

24943 205077469

"ალტერნატიული ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის ცენტრი "ოროველა"

24944 404880777

ჩიხლაძეების საგვარეულო კავშირი

24945 212918949

ომის ვეტერანთა ლიგა

24946 209467799

ქ. თბილისის სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი

24947 412715334

საქართველოს პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირის ქუთაისის ორგანიზაცია

24948 238752131

"რწმენა"

24949 201949516

მასწავლებელთა და მშობელთა ასოციაცია ლიბერტა

24950 417886381

მშვიდობიანობაზე რეაგირების კორპუსი კავკაზ-ალანია და ივერია

24951 400299155

მიგულე

24952 424069607

სამცხე-ჯავახეთის ფერმერთა ასოციაცია ერთობა

24953 404639735

ქეი ენდ ჯი ედვერთაიზინგ

24954 445566183

როდონიტი

24955 204427147

საქართველოს ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია

24956 406120317

სამართლებრივი ინფორმაციის ცენტრი

24957 203860303

ბავშვთა ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის შემსწავლელი ასოციაცია - მომავალი

24958 402010587

პედაგოგთა და მეცნიერ-პედაგოგთა ხელშეწყობისა და დახმარების საქველმოქმედო ფონდი: სახალხო
განათლება+

24959 437065328

გურიის ვეტერანთა დაცვის კომიტეტი

24960 412676652

ბავშვთა აღზრდა-განათლების ხელშემწყობი ახალგაზრდული ცენტრი

24961 417888227

გორის სათემო რადიო მოზაიკა

24962 406025974

ჯანსაღი ცხოვრების სტილის განვითარების ასოციაცია

24963 405069312

ევროატლანტიკური ფორუმი

24964 401975323

World Without War

24965 404879146

საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის

24966 220387588

კულტურულ-შემეცნებითი ცენტრი ატრიუმი

24967 437060494

გურიის რეგიონული განვითარების ცენტრი

24968 404925337

უორქფორს პარტნერს

24969 243893649

სამელიორაციო ასოციაცია ,,ცხრამუხა"

24970 204431392

მთასვლელთა საერთაშორისო ასოციცია

24971 202160197

საქართველოს რეკლამის მენეჯერთა და აგენტთა კავშირი

24972 400121177

ქართული სიძველეების კვლევის საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

24973 424067057

სამცხე-ჯავახეთის ზრდასრულთა განათლების ცენტრები

24974 204441862

საქართველოს ეროვნული საქველმ.ფონდი კავკასიის კეთილი ნების სახლი

24975 202204934

ქართული ლიგა

24976 206285152

საქართველოს შემომყვან ტუროპერატორთა ასოციაცია

24977 444959797

ჩემი მანქანის კლუბი

24978 406044427

ლეგიონერ მოფარიკავეთა ფონდი

24979 404416459

გეოფიზიკური, ეკოლოგიური და ეკონომიკური კვლევების რეგიონული ცენტრი

24980 405209938

საქართველოს ინტეგრაციული განვითარების ფონდი

24981 204970246

"კავკასიონი"

24982 243126185

წალკის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

24983 223102862

ასპინძის რაიონის შრომის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვისმმუსაკტა პროფკავშირი

24984 404517126

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების სააგენტო

24985 204927231

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი

24986 404977227

თბილისის სროლის სახეობათა ფედერაცია

24987 204538651

ასოციაცია (კავშირი) მცოდნელი

24988 404408896

ჭავჭანიძეების საგვარეულო კავშირი განახლება

24989 235894635

რეგისტრირებული სათემო კავშირი მაზერი

24990 417893319

საქართვლოს მეხილეობის ასოციაცია

24991 204444654

საქართველოს ინტელექტუალთა ეროვნული აკადემია

24992 405384356

სოციალური ჰაბი

24993 206342849

საქართველოს მართალ მეანაბრეთა ასოციაცია

24994 400259661

ორგანიზაცია გარემოს კვლევისა და სახეობათა კონსერვაციისთვის

24995 405357741

საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ხელმომწერთა (სიგნატორთა)
კლუბი

24996 222940931

ამბროლაურის რაიონის ფერმერთა რეგისტრირებული კავშირი

24997 204974126

"საქართველოს საქმიანი პრესის ასოციაცია"

24998 405001590

პატაშურთა საგვარეულო კავშირი

24999 243126336

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ოლიანგი"

25000 439864782

ლაზარე 2015

25001 204964869

სიღარიბესთან მებრძოლთა კავშირი "მადლი"

25002 231962267

თერჯოლის ინვალიდთა ასოციაცია

25003 445403652

მეგობრის ხმა

25004 202222923

საქართველოს სამხედრო ნარჩენების შემცირების კავშირი

25005 440393469

ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია

25006 400085830

საქართველოს საგანმანათლებლო ახალგაზრდული ორგანიზაცია

25007 230070419

ზესტაფონის განვითარების ფონდი

25008 205292832

საქართველოს კარტინგის ფედერაცია

25009 445533922

აჭარის სუმოს რეგიონალური ფედერაცია

25010 204996709

სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტი

25011 405291438

ირანელ ინვესტორთა კავშირი საქართველოში

25012 404406665

წოწკოლაურთა საგვარეულო-სათემო კავშირი

25013 405132994

გამოჩენილ ქართველ შემოქმედთა ასოციაცია

25014 217893091

მოქმედ და ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დაცვის ცენტრი თორი-2000

25015 211362158

ქ. თბილისის №70 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25016 406285381

ქალთა სამრეწველო პალატა

25017 211367572

ეპილეფსია და გარე სამყარო

25018 237976865

სათემო კავშირი ჯეჯორა

25019 234066346

ლენტეხის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გიმნაზია

25020 203868573

საქართველოს საქველმოქმედო საზოგადოება ინგლისურ ენაზე მოლაპარაკეთა კავშირი

25021 205033550

ერგასტერი

25022 406353716

საერთაშორისო ინვესტორთა ბიზნეს ასოციაცია

25023

რეგისტრირებული კავშირი ხარება

25024 425365053

ბოლნისის განვითარების ცენტრი

25025 406154888

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია - სიცოცხლის ხე - დრევო ჟიცია (საქართველო პოლონეთი)

25026 211367215

ბიჯი

25027 231249173

მზრუნველი

25028 204963414

საქველმოქმედო ფონდი- "ფთიზიოპედიატრია-გვირილა"

25029 400183118

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, თემქის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25030 223366765

გარემოს დაცვის კავშირი "ეკო - ლაივი"

25031 431165678

უკეთესი მომავლისაკენ

25032 426528313

საქართველოს გარდაბნის რაიონის სოფელ თელეთის და კუმისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

25033 202058762

საქართველოს ბანკების ასოციაცია

25034 420425597

საგვარეულო საქველმოქმედო ფონდი შეროზია

25035 427716536

ახალი თაობა მომავლისათვის

25036 205294554

საქართველოს აირსოფტის (AIRSOFT) ფედერაცია

25037 418477142

ახალგაზრდები და თეატრი

25038 422717288

საზოგადოებრივი დარბაზი ადიგენის განვითარებისთვის

25039 200084130

კავშირი 21-საუკუნე "დედის იმედი"

25040 204966545

"საქართველოს საინჟინრო ცენტრი"

25041 443569078

სათემო ორგანიზაცია 'ბორითი 2017'

25042 405196185

სამოქალაქო ინიციატივებისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი

25043 406168800

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაცია

25044 204996291

"არჩილ ჯორჯაძის საზოგადოება"

25045 205259922

დემოკრატიული ცენტრი - საქართველო

25046 402038442

ქ. თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25047 400288096

პარტნიორობა ბავშვებისთვის რეგიონული ალიანსი

25048 202163318

ბრავო-ელიტა

25049 443121453

საქართველოს, წალკის მუნიციპალიტეტის, დაბა თრიალეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

25050 405218946

ბაბუების კლუბი

25051 204976650

"პოლიტიკური კლუბი - პროფესიონალი"

25052 231289361

თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური

25053 204892474

საქართველოს ფარიკაობის ფედერაცია

25054 223102746

"ასპინძის სათესლე კარტოფილის მწარმოებელთა კავშირი"

25055 405022103

სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტო

25056 405030274

ფონდი ჩ.ვ.ე.ნ.

25057 405065628

საბრძოლო ჯიუ-ჯიცუს ევროაზიული ფედერაცია

25058 231241377

ჟურნალისტები და იურისტები სამართლიანობისთვის

25059 406084525

ღია საზოგადოება - ახალი თაობა

25060 205273112

კავშირი თბილისის კრივის ფედერაცია

25061 200258764

მოძრაობა - ზღვის შვილები

25062 445645632

მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

25063 443863892

საქართველო, შიდა ქართლი, ხაშურის რაიონის სოფელ ალის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

25064 206348665

საქართველოს რეგიონული განვითარების სააგენტოების ასოციაცია

25065 442261507

რეგიონალური განვითარების ცენტრი მომავალი

25066 433647271

საქართველოს ლანჩხუთის რაიონის სოფლების ჩიბათი, ლესა, ჯურუყვეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

25067 445537143

აჭარის სამორინეთა ასოციაცია

25068 240905348

სამელიორაციო (წყლის მომხამრებელი) ასოციაცია ,,იმედი"

25069 202352453

ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი ცენტრი

25070 441560231

საქველმოქმედო ფონდი პატარა ანგელოზები

25071 419990406

საკალათბურთო კლუბი კოლხი 2014

25072 435433390

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ:ბანძის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ოჯალეში

25073 405343427

შავი ზღვის ქვეყნების ოფთალმოლოგთა გაერთიანება-საქართველო

25074

ლილე

25075 445598292

დემოსი - დემოკრატიული ერთობა

25076 405483365

საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური საფრთხეების კვლევითი ინსტიტუტი

25077 202357797

წმინდა გიორგის ეკლესიის მშენებლობის კავშირი

25078 400034556

ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ

25079 404986057

საგამოძიებო რეპორტინგის ასოციაცია

25080 204918982

საქართველოს პროფესიონალ მუსოკოსთა ასოციაცია "აისი"

25081 405416982

სოციალური საწარმო ბუდე

25082 406051800

Modern Media Center

25083 204550011

დამოუკიდებელ ადვოკატთა გაერთიანება

25084 402184462

რიზოლვ

25085 412743134

ლეჩხუმი-2018

25086 205111957

"კანონი ხალხისათვის"

25087 430041359

საქველმოქმედო ფონდი სიკეთის თაობა

25088 437372745

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი

25089 446759669

ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ჯგუფი ეკოქედა

25090 405272299

კინოცენტრი ქართული ფილმი - აფხაზეთი

25091 204434736

საქართველოს დაძმობილებული ქალაქების საერთაშორისო ასოციაცია

25092 404989544

იერიში

25093 200272249

კავშირი "ხიზანი"

25094 206251740

საქართველოს ჰუმანისტთა ასოციაცია

25095 440885259

მეგობრობის ხელი

25096 204473872

საქართველოს რესპირაციული კავშირი

25097 404863377

კვარაცხელიების საგვარეულო კავშირი გვარი და გვარიშვილობა

25098 401966967

საქართველოს კალათბურთელთა ასოციაცია

25099 406174731

საქართველოს ძალოსნობისა და ფიტნესის ფედერაცია

25100 405448065

ჰოლისტიკური მხარდაჭერისა და თერაპიის საზოგადოება

25101 205249701

ვიზუალური კვლევის ცენტრი

25102 206337392

სოფია

25103 419622590

ვაისიჯი

25104 432540903

საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ახალგაზრდული კავშირი

25105 406186327

სპორტული კლუბი ბლექ თაიგერ

25106 405102981

საქართველოს საქველმოქმედო ფონდი 9 აპრილი

25107 205035013

თანადგომა-2004

25108 446754209

ქედის ბაგა-ბაღების გაერთიანება

25109 205145877

"აგრარული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი"

25110 406183883

გლობალური სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი

25111 445422944

ეკოსითი

25112 253643918

საზოგადოებრივი კავშირი ,,ოჩამჩირე"

25113 224079949

კავშირი ,,შრომა"

25114 231247059

მებრძოლ პატრიოტთა კახეთის რეგიონულიი კავშირი

25115 405331029

ჩვენით

25116 402128844

ბუღალტერთა კლუბი ფორუმი

25117 228534075

ასოციაცია /კავშირი/ ,,დედოფლისწყარო"

25118 212820884

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩემი ქალაქი

25119 205016766

"შმ.მამის გრიგოლ ხანძთელის სახ.ეკლესიის მშენებლობის და აღორძინების ფონდი"

25120 244969682

კავშირი (ასოციაცია) "მადლი"

25121 202942799

"თავისუფალი სიტყვის ინსტიტუტი"

25122 205289392

ბიომედიკალ ჯორჯია

25123 405243829

ქველი საქმე

25124 404379070

ახალი პროფესიული კოლეჯი

25125 224090533

სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქალაქ ახალციხის სამხატვრო სკოლა

25126 422728230

საქართველოს, სამცხე-ჯავახეთის, დაბა ადიგენის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25127 423098828

ასპინძის ფეხბურთის კლუბი ვარძია

25128 202174789

შემოქმედთა კავშირი "ქართული წიგნი"

25129 424618355

გრინნი ჯეო - საქართველოს რეგიონალური განვითარების საგანმანათლებლო არასამთავრობო ქსელი

25130 437068209

თანადგომა-ერთსულოვნება

25131 204957537

ივ. ჯავახ.სახ. თსუ-ის ბაგების სტუდქალაქის სპორტული კლუბი

25132 404990774

საქართველოს ორთაბრძოლების ეროვნული ფედერაცია

25133 431949127

თერჯოლის რაიონის,სოფელ ღვანკითის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25134 412707824

არაფორმალური განათლებისა და დებატების ინსტიტუტი

25135 405313548

თბილისის ახალგაზრდობის ცენტრი

25136 445385280

ახალგაზრდა დემოკრატ ლიდერთა კავშირი თი ენ ჯგუფი

25137 404633722

სოლიდარობა

25138 404970796

აკესო, საერთაშორისო ორგანიზაცია ქალებისთვის

25139 205027380

"ორიონი"

25140 445486448

ქალაქ ბათუმის ტაეკვონ-დოს კლუბი ჯორჯია

25141 412709788

რელიგიები მშვიდობისთვის

25142 202159813

ასოციაცია სპექტრი

25143 402012852

დიასპორული კვლევების ცენტრი

25144 219634581

საქ ნახშირის სისტემაში არსებული დამარცხებული და პროფდაავადებულ პენსიონერთა
დამოუკიდებელი პროფ. კავშ

25145 406067456

საქართველოს ტექსტილისა და ფეხსაცმლის მწარმოებელთა ასოციაცია

25146 205274950

ფონდი პროდემოს

25147 420427210

ფერადი სივრცე

25148 209467708

თანაქალაქელთა კავშირი ასოციაცია "მუხიანი"

25149 404576892

საერთაშორისო განათლების ჰაბი

25150 239868675

რეგისტრირებული კავშირი საქველმოქმედო თანადგომა

25151 405082413

დავით ბეჟუაშვილის განათლების ფონდი

25152 238755138

,,სამტრედიის რ-ნის ჩხენიშის განვითარებისა და დახმარების კავშირი"

25153 444547171

ფეხბურთისა და ნარდის მოყვარულთა კლუბი

25154 204989110

წმინდა ილია მართლის სახელობის ფონდი

25155 204434870

ქართ.ლიტ.კლასიკ.კონსტანტინე სიმონის-ძე გამსახურდიას სახლ-მუზეუმის კოლხური კოშკის აღდგენის
ფონდი

25156 429650629

მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტიანი მმართველობისა და სამართლიანობისთვის

25157 405128026

ქ.თბილისის მოხალისეთა კორპუსი

25158 400025021

ღურჭუმელიათა საგვარეულო კავშირი

25159 230870073

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "დურნუკის აღორძინების კავშირი"

25160 202931934

კეთილი ადამიანები და კომპანია

25161 204430277

საზოგადოებრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი კვალი

25162 416327399

საქველმოქმედო ფონდი - კეთილი საქმე

25163 202190832

ს/ს მანქანათმშენებელი ქარხანა "მეგობრობა"-ს პროფკომიტრტი

25164 404620040

ამერიკულ-ქართული ეკონომიკური თანამშრომლობის ფონდი

25165 404620237

შეუზღუდავი სამყარო

25166 230095250

წმინდა დიდმოწამეთა გიორგისა და ბარბარეს სახელობის აღორძინების ფონდი

25167 404951815

პაიდეია

25168 404512835

სოუ ფესტივალი

25169 402086434

ნუშის და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაცია

25170 204444093

კავშირი უშიშროებისა და დაცვის სპეცსამსახური "ორიონი"

25171 406113316

ქ. თბილისის N 12 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25172 204438260

რეკრეაციული განვითარების ცენტრი

25173 203837697

მეცნიერთა დაცვის ასიციაცია

25174 405204050

დერმატოონკოლოგთა, დერმატოლოგთა და ვენეროლოგთა საერთაშორისო ასოციაცია

25175 200267193

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "თანადგომა"

25176 202231628

საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირი

25177 205197062

ძმები ბაგრატიონების სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

25178 445520142

აჭარის ტრიატლონის ფედერაცია

25179 402060167

სტრესის მართვის ეროვნული ცენტრი

25180 445453544

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ერთად ღვთისაკენ

25181 405005694

ამერიკული სამართლის სკოლა School of American Law

25182 448401159

საქართველოს ხელვაჩაურის რაიონის შარაბიძეების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25183 204950133

მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი ვაკის რაიონის სოც. განვ. ფონდი

25184 202198424

გაერთიანებული მეწარმეები

25185 402089672

ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი

25186 404516840

ფონდი მემკვიდრეობა

25187 227762588

კავშირი `ჩუმლაყის თემის რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელი Fერმერთა` ასოციაცია

25188 221294285

საკრედიტო კავშირი "ცხუმი"

25189 223361548

ჯავახკის სომეხ მწერალთა კავშირი (ჯსმკ)

25190 405176223

გავამწვანოთ თბილისი

25191 423100272

საქართველოს ასპინძის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25192 426113868

საქართველოს ბორჯომის რაიონის დაბა ბაკურიანის, სოფელ ანდეზიტი, დიდი მიტარბის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25193 212831970

მოძრაობა საქართველოს ნეიტრალიტეტისათვის

25194 205287134

საქართველოს პრესის ინსტიტუტი

25195 406103345

საქართველოს სპორტულ-კინოლოგიური ლიგა

25196 404966220

სპირიდონ ტრიუმფუნტელის სახელობის ფონდი

25197 402069854

ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი

25198 412744543

ქართულ-ევროპული ურთიერთობები

25199 404588683

ასოციაცია საქართველოს აზერბაიჯანელთა კავშირი რეფორმებისა და განვითარების ხელშეწყობისათვის

25200 405467891

ადამიანის უფლებათა სოციალურ და სამართლებრივ კვლევათა ცენტრი უსახლკაროთა სტიგმა

25201 204531113

ძმობა + ერთობა

25202 400334385

სივრცე ცვლილებებისთვის

25203 404885291

გლობალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი

25204 202159662

ბიზნესმენთა მოძრაობა ახალი საქართველოსათვის

25205 430805621

ასურეთის განვითარების რეგიონალური ცენტრი

25206 426109944

ბაკურიანის განვითარების საზოგადოება (თქვენი აზრი)

25207 420434104

ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

25208 243918267

წმინდა პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის ხაშურის სასულიერო გიმნაზია

25209 400277776

მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი 2030

25210 438108183

მარხვაშვილთა საგვარეულო კავშირი

25211 404515976

ახალგაზრდული განვითარება საქართველო

25212 445437652

აჭარის ექიმთა გაერთიანებული საზოგადოება

25213 225063007

იმედი, კავშირი

25214 216330557

საქართველოს ხელმოკლე ოჯახთა შემწეობის ასოციაცია

25215 436036647

მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი

25216 241580240

ყვარლის კულტურის განვითარების ცენტრი

25217 215123293

ბიზნესის ხელშეწყობისა და განვითარების ცენტრი

25218 236097843

საერთაშორისო მადლის დღე

25219 444550228

საქართველოს ხობის რ-ნის, სოფ ხეთის და პირველი მაისის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

25220 231244793

საქართველოს ინჟინერთა ასოციაცია

25221 402047904

აქტივობა სოციალური და კულტურული ცვლილებებისთვის

25222 405009770

დამოუკიდებელ იურისტთა კლუბი-გახდი მოქალაქე

25223 405294621

აზარტული თამაშების კვლევისა და ლუდომანიის პრევენციის ცენტრი

25224 405119358

ეკონომიკური პოლიტიკის რეფორმების საბჭო

25225 204417862

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია

25226 430033509

ილია კოკაიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

25227 205228733

აღზრდის ხელოვნება - თბილისის თავისუფალი ვალდორფის საბავშვო ბაღი

25228 404858150

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის შედარებითი სამართალმცოდნეობის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტი

25229 202208459

ახალგაზრდა პედიატრ-ნევროლოგთა ასოციაცია-ნევროფილი

25230 205094173

ღია საზოგადოება ჯანმრთელი მოსახლეობა"

25231 404991121

ობსკურა

25232 406028383

ფენილკეტონურიით დაავადებულთა დახმარების ცენტრი

25233 202208235

ახალი აზრი

25234 404889233

ნიკოლოზ ყალიჩავას დახმარების ფონდი

25235 202190351

ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვის ასოციაცია

25236 202056390

ინვალიდთა დახმარების კავშირი

25237 216344999

რუსთავი-ტერიტ. დამოუკიდებ.პროფეს.კავშირი

25238 234215051

ასოციაცია საქართველოს აზერბაიჯანელთა ცენტრი რეფორმების ხელწყობისთვის

25239 430030147

იმერეთის რეგიონალური ქართული ჭიდაობის ფედერაცია

25240 205202564

საერთაშორისო კავშირი: ალტერნატიული კოალიცია/ჯგუფი განვითარებისათვის

25241 212900912

მოქალაქეთა დაცვის კავშირი უსაფრთხო გარემო XXI საუკუნე

25242 400122979

ერთიანი კავკასია

25243 405134322

ვალდორფის პედაგოგიკის კამპუსი ლისი

25244 434160383

საქართველოს საიოკანის ფედერაცია

25245 212834094

იმერეთის რეგიონის პოლიციის ყოფილი თანამშრომლების, ომის, შრომის ვეტერანთა და ინვალიდთა
სოციალური დაცვის კავშირი იმედი

25246 204483460

ენვაირონმენთ ჯორჯია

25247 249269795

საქ. ტერიტორიულ მტლიანობისთვის მებრძოლ მედიკოსთა კავშირი 'კობრა"

25248 406221681

მდგრადი მმართველობის ცენტრი

25249 445417068

აჭარის ტურიზმის ბიზნეს ასოციაცია

25250 205003360

"აბრეშუმის გზის ინსტიტუტი"

25251 412758920

საქართველოს ემიგრანტები

25252 206034076

თბილისის N45 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25253 401963050

ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფაროსნები

25254 406117599

თეატრალური დებატების ცენტრი

25255 404467448

თბილისის უახლესი ისტორიის კვლევის ცენტრი

25256 204573513

განათლებული თაობა

25257 404550044

პროფესიონალური საკალათბურთო კლუბი თბილისის დინამო

25258 205002138

"მეტალურგიის ინსტიტუტის პროფკომიტეტი"

25259 405459604

ვახტანგ ფხაკაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ლუტეცია

25260 216402104

საბჭოური პერიოდის საქართველოს პოლიტპატიმართა და მათ თანამგრძნობთა გაერთიანება

25261 239396328

საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

25262 404428589

ტაეკვონ - დოს საქართველოს საერთაშორისო ფედერაცია

25263 442729102

სამოქალაქო ალიანსი

25264 205015909

ქიმერიონი

25265 229318477

ფშავის აღორძინება

25266 402065162

დიზაინ მოაზროვნეთა საზოგადოება

25267 202331903

სტუდია მესამე სექტორი

25268 406323321

საქართველოს საქალაქთაშორისო გადაადგილების ასოციაცია

25269 416358024

ქალაქ რუსთავის დევნილთა მხარდამჭერი საინიციატივო ცენტრი

25270 402008260

ალექსანდრე ქართველის (ქართველიშვილის) სახელობის ავია სამოდელო სპორტის ეროვნული
ფედერაცია

25271 201950861

ჟურნალისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

25272 404454639

ქალები თავისუფლებისთვის

25273 405100386

ენერგეტიკისა და კომუნიკაციების განვითარების ჯგუფი

25274 201951058

ე.პრივალოვას სახელობის მხატვრობის ტექნიკური კვლევის ცენტრი "ბეთანია"

25275 412718741

იმერეთის აირსოფტის ასოციაცია

25276 204561633

ინსტიტუციური განვითარების ცენტრი

25277 212816425

მზრუნველი

25278 400148960

ნიგერიული ასოციაცია საქართველოში

25279 405055292

ბალტიკ ბიზნეს ჩემბერ

25280 423098196

ასპინძის სპორტული ცენტრი

25281 405173725

ორგან ტრანსპლანტ დეველოპმენტ ცენტერ

25282 404865703

თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის მეთოდოლოგიური სამსახური

25283 202204140

ძველი კულტურის აღორძინების ფონდი "გრაალი"

25284 239868871

რეგისტრირებული კავშირი მთიები

25285 404947242

Students Together

25286 202065914

ლტოლვილთა თანადგომისათვის

25287 206290093

სამხრეთ საქართველოს განვითარების ფონდი

25288 402010961

სოლიდარობის სახლი

25289 412708164

ქუთაისის ვახტანგ კუპრეიშვილის სახელობის ქორეოგრაფთა, მსახიობ-მოცეკვავეთა და მუსიკოსთა
ფონდი მადლიერება

25290 406278442

აფხაზეთის დახმარების ასოციაცია

25291 202910760

რელიგიური გაერთიანება ქრისტიანთა თემი - მოძრაობა რელიგიური განახლებისთვის

25292 445576378

სამართლიანი სიტყვა და მომავლის არჩევანი

25293 424615660

თუშური გუდა

25294 400201606

სი ჯგუფი

25295 404945681

ერთად დავამარცხოთ აუტიზმი

25296 212832791

თემთა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია იმერეთი

25297 230866649

ალგეთი

25298 237976829

სათემო კავშირი უწერა

25299 245435612

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯიუჯიცუსა და სამბოს ფედერაცია

25300 202955506

საერთაშორისო რეგისტრირებული კავშირი "გალაქტიონი"

25301 406135800

ჰეფი ლაიფ

25302 405106077

საქველმოქმედო ფონდი წყარო

25303 212919788

დახმარების ეროვნული ფონდი

25304 400181165

მანგლისისა და თეთრიწყაროს ეპარქიის გუდარეხის ღვთისმშობლის შობის მამათა მონასტერი

25305 204955968

ივ.ჯავახ.სახ. თსუ-ის ქველმოქმედთა ფონდი "ქართველებო, ტაძარი გვიხმობს"

25306 412704391

განათლება და ადამიანი

25307 211395765

ვ.ივერიელის სახელობის საქართველოს ენდოკრინოლოგთა საზოგადოება

25308 202059930

კავშირი (ასოციაცია) სპეკალი

25309 245624702

ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი

25310 448057094

ქალთა ოთახების გაერთიანება

25311 401960730

სპეციალური განათლების პედაგოგთა ასოციაცია

25312 200108276

"ახალი ტექნოლოგიები საქართველოს ეკონომიკური და ინტელექტუალური განვითარებისთვის"
რეგისტრირებული კავში

25313 220355069

მცირე ბიზნესის განვითარების ფონდი

25314 406123065

თბილისელების ადვოკატის კლინიკური იურიდიული განათლების ცენტრი

25315 404444909

იტალიის ნაკრების ფან-კლუბი

25316 202202856

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ცენტრი

25317 445384058

ფსიქოსერვისების ცენტრი

25318 436038226

ზოოლოგიური ცენტრი

25319 200266238

kk

25320 426109392

ჩვენი ბორჯომი

25321 402089262

საქრთველოს საჰაერო და კოსმოსური სამართლის ინსტიტუტი

25322 402149643

ქართულ-ავსტრიული კოხლეარული იმპლანტაციის ცენტრი მედ სმენა

25323

25324 242003121

სათემო ორგანიზაცია მარიამი

25325 402052693

ცოტნე ჩხიკვიშვილის სახელობის თავის ტკივილის საქართველოს საზოგადოება

25326 404439808

სამართლიანობა-2013

25327 405012926

საქართველოს პროფესიონალ ფეხბურთელთა ასოციაცია

25328 402152512

დიდგორელი

25329 242262662

სათემო კავშირი ომარტე-II

25330 433647262

საქართველოს ლანჩხუთის რაიონის სოფლების აცანის, აკეთის, მამათის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

25331 448392392

ასოციაცია მაჭახელას თაფლი

25332 404851237

თბილისის ადვოკატთა ასოციაცია

25333 447860903

ფონდი ქველმოქმედება

25334 200146751

საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტი

25335 200144085

"საერთაშორისო ახალგაზრდული საელჩო"

25336 404933159

გადაღებული ქველმოქმედება

25337 205000274

ქალთა ჯანმრთ. და ფსიქოლოგ. რეაბილიტაციის საზოგადოება

25338 425057378

ფენიქსი 2018

25339 438113382

ეროვნულ უმცირესობებში საგადასახადო/სამეწარმეო კანონმდებლობის გამავრცელებელი საზოგადოება
გადამხდელთა კავშირი-სამართლიანი ბეგარა

25340 206111232

სრულიად საქართველოს მეომარ ვეტერან-ინვალიდთა კავშირი ფარი და მახვილი

25341 443869413

სხივი პლიუსი

25342 205277412

რეგიონალური პრესის ურთიერთდახმარების და განვითარების ფონდი

25343 204950927

პედაგოგთა სამედიცინო დახმარების ფონდი "ასფოდელო"

25344 405451121

სამოქალაქო განვითარების და მონიტორინგის ცენტრი

25345 439866566

ბიზნეს გარემოს კვლევისა და ანალიზის ცენტრი

25346 405367525

თინათინ წერეთლის სახელობის სამეცნიერო საზოგადოება

25347 246957100

ქობულეთი 2003

25348 402162404

საქველმოქმედო ფონდი - ვორლდ იუნაიტედ ქეარ

25349 206130168

რაგბის კლუბი პატარძეულის ვეფხვები

25350 206344918

საქართველოს თანამედროვე და საესტრადო ცეკვების ეროვნული ფედერაცია

25351 400152277

კეთილი ადამიანი

25352 400076895

ტრენერთა საერთაშორისო კლუბი

25353 400200171

ქიმიის მასწავლებელთა ასოციაცია

25354 406027892

საზოგადოებრივი ტრიბუნა

25355 405346406

მარინე მორბედაძის სახელობის ტანვარჯიშის აკადემია

25356 402021281

ფილტვის იდიოპათიური ფიბროზით დაავადებული პაციენტების კავშირი

25357 233109846

საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია

25358 443867825

საქველმოქმედო ორგანიზაცია "მადლი 2019"

25359 420002419

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი ორსანტია-კოკი-ხურჩას დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

25360 406104709

აღმოსავლური კლუბი (Oriental Club)

25361 237097690

აფხაზეთიდან დევნილთა და ლტოლვილთა ასოციაცია სიგმა

25362 425366249

განვითარება უკეთესი სამყაროსთვის

25363 237097226

სათემო კავშირი დვაბზუ

25364 218082599

მადლი I

25365 405481900

მიგრაციისა და ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე რეგიონული ექსპერტთა ჯგუფი

25366 400200108

საქველმოქმედო ფონდი ობიექტივი

25367 417879754

წმიდა ქეთევან წამებულის ფონდი

25368 436044013

ნიჩბისის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

25369 238757083

სათემო კავშირი ,,შრომა"

25370 446759428

ქედის ქალთა საბჭო

25371 405475515

ფშავ-ხევსურეთის ეკლესია-მონასტრების რესტავრაციისა და მშენებლობის ფონდი

25372 404469231

საერთაშორისო თანამეგობრობა ადამიანის უფლებებისთვის

25373 217892582

"საქართველო ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" შ/ქართლის რეგიონალური ორგანიზაცია

25374 204428048

მესხეთი 2001 ასოციაცია

25375 224086913

კავშირი "ტუბერი"

25376 204435584

სპეცავტომეურნეობა კრწანისის პროფკავშირის კომიტეტი

25377 405383552

შრომის უსაფრთხოების ორგანიზაციების კონფედერაცია

25378 205243333

საქველმოქმედო ფონდი "ჯი-ენ-თი"

25379 405032566

ახალგაზრდა ექსპერტთა კლუბი

25380 226166074

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ორგანიზაცია ამპუტი

25381 204410609

სრულიად საქ,მშვიდობისა და თავისუფლების (ავღანელთა) პარტია

25382 444547233

ხობის ახალგაზრდული საბჭო

25383 400140879

თბილისის მოხალისეთა გაერთიანება

25384 206280941

ერთობა რაციონალური იდეისათვის

25385 416337306

განვითარებისა და თანამშრომლობის საერთაშორისო ცენტრი

25386 209480774

მოქალაქეთა სამართლებრივი დაცვის ასოციაცია

25387 206028289

არჩევანი

25388 204993196

"სიმი"

25389 405098905

ენა, მამული, სარწმუნოება დემოკრატიული საქართველო

25390 404972801

საზოგადოებრივი ინიციატივებისა და სამართლებრივი დახმარების ინსტიტუტი

25391 402189573

საქართველოს ფლებო-ლიმფოლოგიის განვითარების ფონდი

25392

ჩხოროწყუს არასამთავრობო კავშირი ქალთა და ბავშვთა ზრუნვისა და დახმარების ცენტრი ჯანმრთელი
მომავალი

25393 406044169

მჭედლიშვილების საგვარეულო თემი

25394 202179793

თანამედროვე და ინტერნაციონალური ცეკვების ეროვნული ასოციაცია

25395 217893741

ასოციაცია სამართლებრივ-ტექნიკური განვითარების ცენტრი

25396 424073638

ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

25397 445455445

აჭარის ა.რ. სამოყვარულო კრივის ფედერაცია

25398 406214485
25399 445392673

მამული ფონდი
მეწარმეთა, ფერმერთა, მომსახურების დარგების, საზოგადოებრივი კვების, ვაჭრობის მუშაკთა
კვალიფიკაციის ამაღლების, გადამზადების და უფლებების დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია - ა(ა)იპ
ეტალონი

25400 402049939

სოციალური რესურსი

25401 206141361

ორიონი'

25402 206125548

კუნგ ფუს მებრძოლთა კლუბი

25403 406195022

საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების სააგენტო

25404 404918130

ბაბუშარელი

25405 405191368

საქართველო-ინდოეთის ბიზნეს ასოციაცია

25406 421272884

ქართული ტრადიციული სიმღერისა და გალობის ანსამბლი ნადური

25407 436037575

ძიუდოს სპორტული კლუბი ახალგორი

25408 400297362

ქვაჭიდის ეროვნული ფედერაცია

25409 204553937

მედიის განვითარების ფონდი

25410 416332677

ფონდი ექვთიმე, ახალგაზრდული დარბაზი ფიჭე

25411 400085901

MMA GEORGIA- საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების ფედერაცია-MIXED MARTIAL ARTS OF
GEORGIA

25412 204976954

საქართველოს შემოქმედებითი კავშირი - საქართველოს მწერალთა დარბაზი

25413 404988199

მულტიმედია ტრენინგცენტრი

25414 206338827

თბილისის მადლის ეკლესიის მშენებლობის კავშირი

25415 224624039

"სიდა"

25416 404870494

თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი

25417 206116709

ავლაბარი

25418 436256150

ყველა ერთად შენთვის

25419 400157021

თამარ მეფის სახელობის ფონდი

25420 220411819

ასოციაცია ინიციატივა +

25421 436035826

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სოციალურ-საინფორმაციო ცენტრი ,,ახალგორი''

25422 200085157

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მათი ოჯახის წევრთა კავშირი "რონინი"

25423 425058297

სამოქალაქო სპექტრი თანასწორობა

25424 245560717

ბათუმის ხელოვანთა სახლი-არგანი

25425 424252604

თანასწორი უფლებების და ჩართულობის ცენტრი

25426 406223616

პროგრესის ცენტრი

25427 223366685

ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

25428 200273006

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ამირანი

25429 206193340

იურიდიულ-ოპერატიული საინფორმაციო სამსახური

25430 205033426

ფარი

25431 437978636

ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსი

25432 227721427

საქ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის მწიგნობართა ასოციაცია

25433 204970399

"კეთილდღეობა"

25434 400196220

საერთაშორისო ახალგაზრდული საქველმოქმედო ცენტრი გზა სიკეთისაკენ

25435 231288870

ბიზნეს ცენტრი კახეთი

25436 406150640

საქველმოქმედო ფონდი სავსე გულით

25437 412731673

სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერის ცენტრი

25438 405368604

საქართველოს ფონიატრთა და ფონოპედთა ასოციაცია

25439 231284259

საფეხბურთო კლუბი კახეთის "კახეთი"

25440 405510371

დემოკრატიის მცველები

25441 231246185

მარი ბროსეს საზოგადოება

25442 212709461

გონება და მოძრაობა შეზღუდული ახალგაზრდების საქველმოქმედო ასოციაცია მოწყალება

25443 418474555

გორის ველომოყვარულთა კლუბი

25444 424613617

პანკისის უხუცესთა საბჭო

25445 230870563

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "აჭარა 2008"

25446 234241665

ააიპ "საქველმოქმედო საზოგადოებრივი გაერთიანება "ბიოუქ დაიაღი"-ს საქართველოს ფილიალი

25447 204428413

საქართველოს რეპროდუქტოლოგთა ასოციცია

25448 405460344

საქართველოს პოლიგრაფიისა და ბეჭდვითი მედიის ასოციაცია

25449 443871570

ფრონე 2021

25450 402158801

გვარიშვილები

25451 401953258

ქართული დემოკრატიის ცენტრი

25452 405445166

როსტომ საგინაშვილის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

25453 425055673

საქართველოს ბაღდათის რაიონის სოფელ პირველი ობჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

25454 412688916

წმინდა თეოდორე სტრატილატის სახელობის ტაძრის ფონდი

25455 404386990

ღარიბთა და უპოვართა დახმარების კავშირი

25456 435892928

საქართველოს მესტიის მუნიციპალიტეტის ხაიში-ლახამულის თემის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

25457 205229242

იმედი და იახა

25458 405234722

საქართველოს კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა

25459 212920277

სოციალური და ეკონომიკური ინიციატივების ფონდი (სეიფო)

25460 229318039

დუშეთის რაიონის სპორტის ფედერაცია

25461 401967252

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი

25462 404855260

კულტურული ხიდები

25463 439870720

მაფშალია

25464 400019573

ზარნაძეთა საგვარეულო კავშირი

25465 242005575

სათემო კავშირი მომავლის იმედი

25466 404881482

არბალეტის და საველე მშვილდოსნობის საქართველოს ფედერაცია

25467 437058176

შემოქმედი-გომი წმ. გიორგის სავანე

25468 204933509

კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული ასოციაცია

25469 238752408

"დიდი ჯიხაიშის პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული ორგანიზაცია"

25470 405507018

რილვეი პროდაქშენი

25471 203845296

საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაცია

25472 402097299

კულტურული და საგანმანათლებლო უკრაინულ-ქართული კლუბი ლესია

25473 222014255

ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ნართები

25474 405377060

დუდა გაბაშვილის ფონდი - ხელოვნება და საზოგადოება

25475 404425038

სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტის მედიცინის ეროვნული ასოციაცია

25476 420426220

ეონი

25477

სალუკაო-ლეღვინჯილე

25478 400183699

საქართველოს ქალაქ თბილისის მუხიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25479 415097601

სამოქალაქო განვითარების ცენტრი ფენიქსი

25480 222442792

საქველმოქმედო კავშირი ცისარტყელა

25481 431947058

ემიგრანტი

25482 242263322

გრინჯიკო

25483 204964912

თანამედროვე და სამეჯლისო ცეკვების განვითარებისა და დახმარების საქ.ეროვნული ფონდი

25484 211351366

თბილისის №208 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25485 206128493

საზოგადოება ფერეიდანი

25486 419987795

ჰერმესი

25487 401976126

თეატრალური დასი

25488 422934775

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის ჭადრაკის ფედერაცია

25489 412683396

ინვალიდთა და სოციალურად დაუცველთა ასოციაცია გოდოგნის სათნო

25490 200096270

კავშირი "თანადგომა"

25491 246958181

აჭარის რეგიონალური ასოციაცია ეკოლოგი

25492 400097373

ცისია დიღმელაშვილის საქველმოქმედო ფონდი თამარი 2013

25493 404413988

ადამიანი ადამიანისთვის

25494 404391760

საქართველოს ებრაელთა საზოგადოებრივი გაზეთი ჟამი ერთობისა

25495 405529851

ქცევის ანალიზის, სტრატეგიისა და კომუნიკაციების გუნდი

25496 445435119

სტუდია რეკ

25497 237091927

გურიის მხარის შრომის, ჯანმრთელობის, სოციალური და სამართლებრივი დაცვის ასოციაცია

25498 406327149

საზოგადოებრივი მოძრაობა თამარის ლაშქარი

25499 406122324

ბედნიერი

25500 202243893

მერხეული

25501 415100063

მანქანის ქუჩის რბოლა

25502 430798256

გარისი

25503 404527240

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფონდი

25504 202380958

უშვილობასთან ბრძოლის საქველმოქმედო ფონდი

25505 442263792

მომავლის საწინდარი

25506 202160222

სრულიად საქართველოს ხელოვანთა დაცვის ასოციაცია რამპა

25507 400036126

ჯიშკარიანთა საგვარეული კავშირი

25508 212920357

მისია და მოქალაქეობა

25509 425358490

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა ნონა

25510 235895135

ხაიშის თემის განვითარების ფონდი

25511 438724757

ხმა

25512 202065415

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია - ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე
მმართველი ორგანიზაცია

25513 218082893

რეგიონალური განვითარების ინსტიტუტი - შიდა ქართლი

25514 202180576

საქართველოში ებრაელთა კულტურული ძეგლების და საფლავების დაცვის ასოციაცია

25515 202063391

ჰეიდი ოლუფსენის სახ.ადამიანის უფლებათა თბ.საერთ.სკოლა

25516 406328610

სამართლიანობის დაცვის ასოციაცია

25517 204997085

"ევროპის სამართლის სტუდენტთა ასოციაცია-საქართველო"

25518 404384796

იბერიკა-გეორგიკა-ცენტრუმ. საქართველოს ევროპის ქვეყნებთან სამეცნიერო-კულტურული
ურთიერთობის საერთაშორისო ფონდი

25519 202173557

ქართული სამართლის აღორღინების და განვითარების კავშირი "მდივანბეგი"

25520 400200144

ქოლგა 11

25521 405143394

საქართველოს ინჟინერ-მშენებელი ქალები

25522 205041694

სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ფონდი

25523 404883159

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელთა, ექსპორტიორთა და იმპორტიორთა ასოციაცია

25524 445429938

ბეჭვაიების საგვარეულო კავშირი

25525 245566962

აჭარის არ სახანძრო საზოგადოება

25526 432386170

კოალიცია მოძრაობა ცვლილებებისათვის

25527 421267890

ტურიზმის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

25528 401965931

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში დასაქმებულ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი

25529 204987201

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია "საქ. ძილის კვლევის ინსტიტუტი"

25530 205050193

მედიკოს ქალთა ასოციაცია

25531 421270298

საინიციატივო ჯგუფი ძლიერი სოფელი

25532 400001742

საქართველოს ბოულინგის ფედერაცია

25533 435432774

მარტვილის კრივის რაიონული ფედერაცია

25534 405491374

ასოციაცია "ქართული სიდრი"

25535 404884489

საპატრიარქოსთან არსებული სოციალური განვითარების ხელშემწყობი ფონდი

25536 404534054

გრაფიკის თანამედროვე ცენტრი

25537 406202513

საერთაშორისო ფონდი სოლიდარობა

25538

ნექტარი

25539 216327393

საქ.სახ.ანტიმონოპოლიური სამსახური

25540 428890122

აბუ-დაბისა და საქართველოს სავაჭრო პალატა

25541 405113826

დაუბრუნოთ თბილისს დინამო

25542 404604969

თანამშრომლობა სათემო გაძლიერებისთვის

25543 236081048

მეცხოველეთა საერთაშორისო ასოციაცია

25544 405140084

ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი

25545 204453386

განათლების განვითარებისა და კვლევის ცენტრი

25546 248387302

ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე

25547 406033475

ავღანეთის და სხვა ომების მონაწილეთა კავშირი

25548 205001923

"ციკარი"

25549 202287541

სადილი ბორბლებზე

25550 405523223

მთიელ ქალთა კეთილდღეობის ცენტრი

25551 205046145

ახალი თაობა-ახალი ინიციატივა

25552 400219125

ივლიტა ჯიბუტის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

25553 230870778

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ბორბალო-2009"

25554 400323707

საქართველოს რაგბის კლუბი კასპის მოურავები

25555 443119527

წალკის წმინდა ცხრა ძმა ხერხეულიძის სახელობის სულიერებისა და კულტურის ცენტრი

25556 431178655

მოვუსმინოთ სამყაროს

25557 401960696

დაავადებათა პრევენციის, კონტროლისა და გაუვრცელებლობის ასოციაცია

25558 203838437

საერთაშორისო ფონდი ევროკონტაქტი

25559 443123406

საქართველოს საპატრიარქოს წალკის ეპარქიის განვითარების ფონდი

25560 405500426

მეფუტკრეობის რეგიონული ცენტრი

25561 202063195

საქართველოს ქირურგთა ასოციაცია

25562 205030170

სამოქალაქო კონტროლის ცენტრი

25563 412696471

ვიტა

25564 405218900

ქალთა კულტურათაშორის დიალოგი

25565 405169696

საქველმოქმედო ფონდი ანი ბავშვებისთვის

25566 416304305

საქართველოსა და რუსეთის კეთილი თანაცხოვრების საერთაშორისო ფონდი რუსთველი

25567 441995325

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის გუთურის და ერკეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

25568 218071235

გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო
დაწესებულებების გაერთიანება

25569 415104274

ფიგურული ციგურაობის პოპულარიზაციისა და პიარის ფედერაცია

25570 212826502

თანამედროვე ხელოვნების განვითარების ცენტრი

25571 405147425

პენტა სპორტს კლუბი

25572 406149966

კანონდამცავი-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კავკასია-მონიტორი

25573 405402443

აფგრეიდ

25574 406073779

საქართველოს პოლოს ეროვნული ფედერაცია

25575 406136569

გარემოს გამწვანების ახალგაზრდული ცენტრი

25576 436032632

ახალგორის მუნიციპალიტეტის სერვის-ცენტრი

25577 406109740

სომხურ-ქართული ბიზნეს კავშირი საქართველოში

25578 406108117

საზოგადოებრივი მონიტორინგის ცენტრი

25579 202191314

სრულიად კავკასიის ინვალიდთა, ვეტერანთა და დევნილთა ალიანსი

25580 441995174

საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისათვის № 60 მაჟორიტარულ საარჩევნო
ოლქში დავით ჟღენტის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

25581 404945556

საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს საქმიანი ქალები - ქველმოქმედებისათვის

25582 204464686

დავით ბააზოვის სახ.ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის პროფ/კომიტეტი

25583 212709103

იმერეთის მხარის ძალოსნობის ფედერაცია

25584 205038298

ასოციაცია ჟურნალისტთა სახლი

25585 400242260

ახალგაზრდების პრაქტიკული პროფესიული სწავლების ცენტრი

25586 437060813

კახა ტუღუშის ფეხბურთის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

25587 418467171

საქართველოს მშვიდობისა და განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაცია

25588 404617401

ღია სივრცე ვიზუალური და საშემსრულებლო ხელოვნების ცენტრი

25589 405403086

საქართველოს ფესტივალების ასოციაცია

25590 222937160

ქალთა ცენტრი

25591 423098258

შოთა რუსთაველის სახალხო მუზეუმის აღორძინების ფონდი

25592 405408866

მონიტორინგის შეფასებისა და სწავლების ცენტრი

25593 435432783

ჩხორია

25594 219629686

"ტყიბულის თემის ჯანმრთელობის მოყვარულ ოჯახებისა და სოც. განვითარების მხარდაჭერათა
კავშირი"

25595 445392021

Budokani

25596 405209073

საქართველოს კიბერ სპორტის ფედერაცია

25597 404397862

მომავლის არჩევანი

25598 202055168

საქ.მოქალაქეთა სოციალური დაცვის კავშირი

25599 404975078

მართლმადიდებლური ფილმების სტუდია აწყური

25600 424065727

ინიციატივა და პარტნიორობა

25601 204983946

"თანადგომა"

25602 202063113

დ.ანდღულაძის სახელობის მე-14 სამუსიკო სკოლის აღორძინების ფონდი

25603 404867550

საქართველოს ქუჩის ფეხბურთის ასოციაცია

25604 402014690

საინფორმაციო-ანალიტიკური ორგანიზაცია დევნილები სიმართლისა და უკეთესი მომავლისათვის

25605 419621163

სათავგადასავლო აღმოჩენითი ტურისტული კლუბი გეზი

25606 205287599

საქველმოქმედო ფონდი "ლ & ს"

25607 405005122

კვირიკაშვილთა საგვარეულო კავშირი

25608 400243170

მთაში მოსიარულე ცხენოსანთა კლუბი ზედაზენი

25609 205257425

ჭადრაკის განვითარების ფონდი

25610 229654825

ვანის რ-ნის ფეხბურთის ფედერაცია

25611 400032406

ტურიზმის სოფლის მეურნეობის კვლევითი და გადამზადების ინსტიტუტი

25612 216454673

ააიპ "შემოქმედი-პატარა მარგალიტები"

25613 406149859

წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

25614 226574819

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "სამგორის ველი"

25615 227767510

გურჯაანის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

25616 400233430

უმცირესობების მედია კლუბი

25617 406092062

შენთვის ანუ ყველასთვის

25618 404382761

კახი კახიაშვილის სახელობის საქართველოს მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონთა კლუბი

25619 427734767

კენკრის მწარმოებელთა ასოციაცია

25620 204966563

სტრატეგიულ კვლევათა ცენტრი

25621 405256690

კაიტბორდინგისა და სერფინგის კლუბი

25622 404556379

საქართველოს ონკოლოგიურ პათოლოგიათა პრევენციის ფონდი

25623 406282302

ანტიკორუფციული უსაფრთხოებისა და ხარისხის აუდიტის სამსახური

25624 445620454

ახალგაზრდა ბუნებისმეტყველთა ორგანიზაცია

25625 204472178

ყაზბეგის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის მშენებლობის ფონდი "საქართველოს კარიბჭე"

25626 202943431

საქაქართველოს ტოქსიკოლოგთა ასოციაცია

25627 416298866

რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი

25628 205000363

"სამართლებრივი საქართველო"

25629 204423409

ქალთა რესურს-ცენტრი სათნოება

25630 204484995

საქართველო-ნორვეგიის კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი

25631 203853776

ქ. თბილისის N4 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25632 404448914

სტუდია თეთრი ტალღა

25633 427732590

განათლების საერთაშორისო აკადემია

25634 212920963

ქუთაისის ბავშვთა და მოზარდთა მორაგბეთა კლუბი აია

25635 445559182

ალტერნატივა ნჯო

25636 441998215

გურული ღვინის ფესტივალი

25637 404894049

თემის სამეწარმეო მობილიზაციის ფონდი

25638 400052857

ახალგაზრდული ნოვაციები

25639 204998761

ასოციაცია "საქართველოს ფაუნა 2002"

25640 404400493

საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია

25641 412739906

ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის პლატფორმა

25642 445593509

ტერნოპოლი (უკრაინა) - აჭარა (საქართველო) ბიზნეს პალატა

25643 205023295

საწარმოთა განვითარებისა და კორპორაციული მართვის ხელშეწყობის ასოციაცია

25644 204505829

ცაო-კულტურული ურთიერთობების განვითარებისათვის საქართველოსა და ჩინეთს შორის

25645 448393836

რაგბის კლუბი ჩაქვი

25646 404889359

სატელევიზიო ქსელი

25647 224082310

კავშირი "სამცხე-ჯავახეთის თვითმმართველობის განვითარების ახალგაზრდული კავშირი"

25648 205243119

მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი "MG"

25649 429322869

საქართველოს ყაზახ ყურეშის ეროვნული ფედერაცია

25650 204859787

თბილისის №27 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25651 203867002

"ვარდისუბანი"საქართველოს საქველმოქმედო შემოქმედებითი კავშირი

25652 202453111

კულტურათა დიალოგი

25653 442570175

ხვამლი 2015

25654 224072599

აწყური XXI

25655 232580560

სოციალური სფეროს დაცვის არასამთავრობო კავშირი ასოციაცია (კავშირი) ,,იმედი"

25656 404427580

ფინანსური განათლების განვითარების ცენტრი

25657 200092032

კავშირი"სამართლიანობის აღდგენის ცენტრი"

25658 200240774

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ასოციაცია "გეა"

25659 404982275

ახალგაზრდული ორგანიზაცია შავფაროსნები

25660 404533251

საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017

25661 224092700

ახალგაზრდა ლიდერთა გაერთიანება

25662 423355648

მწვანე გზაჯვარედინი

25663 404924604

ზაალიშვილების საგვარეულო კავშირი

25664 231283660

ეკო-ლაიფი

25665 245441428

დემოკრატიის ცენტრი

25666 416351496

დედების სივრცე

25667 217892895

საქართველოს საკრებულოთა ასოციაციის შიდა ქართლის მხარის საკრებულოთა ასოციაცია

25668 205254044

ლოკომოტივი 2008

25669 445438438

ზოიძეთა საგვარეულო კავშირი

25670 204455758

თანამედროვე ქართული ხელოვნების განვითარების ცენტრი - ბაია გალერეა

25671 437374743

3დ საამქრო

25672 249264111

აფხ.დევნილი დიდი სამამულო ომის, შეიარაღებული ძალებისა და მათთან გათანაბ ინვ. კავშირი
"აფხაზეთი 2000"

25673 402176943

თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი

25674 245619102

ინვალიდთა და სოციალურად დაუცველთა ასოციაცია-გენცი

25675 205039705

საინფორმაციო გარემოს განვითარების ცენტრი

25676 204483558

ანტინარკოტიკული ფრონტი

25677 405353031

საქართველოს პატრიოტი

25678 424616142

იქუალიქსი

25679 202179070

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი

25680 417879219

შიდა ქართლის რეგიონალური კალათბურთის განვითარების ცენტრი

25681 443861117

ხაშურის კულტურულ-საგანმანათლებლო აღორძინების ფონდი

25682 404872919

კამარა

25683 415098138

ქალაქ ფოთის თანამედროვე ხუთჭიდისა და ტრიატლონის ფედერაცია

25684 206041709

ქალთა საქველმოქმედო ფონდი ვიქტორია

25685 417874991

საქართველოს საპატრიარქოს გორისა და ატენის ეპარქიასთან არსებული წმინდა იოანე მოწყალის
სახელობის საქველმოქმედო ცენტრი

25686 204929998

ასოციაცია ქართული ტექსტილის ჯგუფი

25687 404511462

ჩვენი სიმართლისათვის

25688 204955405

საქ. ჰუმანიტარული ასოციაცია "გული ყველასათვის"

25689 420424687

ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო განვითარების სახლი

25690

საქართველოში თხის კულტურის მოყვანისა და ინდუსტრიული გადამუშავების განვითარების
ხელშემწყობი ასოციაცია (კავშირი)

25691 405076938

ანარეკლი

25692 406046265

სედა

25693 405048470

ადამიანური რესურსების მართვის ასოციაცია

25694 404854190

საგანმანათლებლო კვლევებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი - თავისუფალი სკოლა

25695 427742115

უფლებები დემოკრატიისთვის

25696 212837607

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კავშირი LIBERI

25697 202463538

საქველმოქმედო ფონდი სობიკო

25698 204428609

ახალგაზრდა მეგობრობის საერთაშორისო კავშირი. "ხეირი" ასოციაცია

25699 420004943

ჯეგეთას წმინდა გიორგის ფონდი

25700 402204404

არტმედია ლაბ

25701 404973659

Protection & Care

25702 439393023

ლილუაშვილების გვარის კავშირი

25703 405358697

უძრავი ქონების სკოლა რესქული

25704 430040859

სპორტის განვითარების ფონდი მარგვეთი

25705 202208538

ფრანგული ლიტერატურა

25706 204569341

საქართველოს სპორტული პოკერის ასოციაცია

25707 404496960

საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეთა, ომისა და სამხედრო ძალების
ვეტერანთა სამართლებრივი მომსახურების ცენტრი

25708 405046427

პერსპექტივა

25709 231258288

შუამთა

25710 204536109

დავით წინასწარმეტყველის სახელობის ერთობა

25711 232386780

მთის რეგიონთა მდგრადი განვითარების ასოციაცია

25712 415591023

ასოციაცია მხარდამხარ

25713 204992963

"ევროპული სახლი"

25714 205223881

ავანგარდი 2007

25715 400168563

სამართალდამცველთა რეფორმირების ცენტრი

25716 404448969

ლიახვი-2013

25717 405152249

მართლმსაჯულების განვითარების ცენტრი

25718 401943858

ადგილობრივი თვითმმართველობა და თანამედროვე გამოწვევები

25719 404525554

ლიბერალური ხაზი

25720 240896045

დემოგრაფიული ფონდი

25721 212815088

რუსული ენის მასწავლებელთა ასოციაცია

25722 404882784

ეკოლოგია და გარემო

25723 434161097

აზერბაიჯანის დიასპორის საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენლობა საქართველოში

25724 420431571

ქალთა და ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონული კომიტეტი

25725 212811171

ექთანთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი "სოლიდარობა"

25726 240896152

თავთავი

25727 204457453

საქრთველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ასოციაცია

25728 204427959

შერვაშიძეთა (შარვაშიძე ჩაჩბა) საგვარეულო სახლი

25729 420431642

ჩვენ ახალი გზით

25730 406028230

საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია

25731 200274050

ვირტუალური ცენტრი

25732 427726339

საქართველოს გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25733 211402187

დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოებისათვის

25734 405153328

ქროს რაიდერს

25735 445438839

ახალგაზრდა მოქალაქე

25736 205174979

კავშირი თავისუფალი მოქალაქე

25737 436041775

ტურიზმი და კავკასიის ოჯახების ასოციაცია - ჩემი კავკასიონი

25738 206338872

სოციალური განვითარების და ინოვაციური ტექნოლოგიების ასოციაცია

25739 417888931

მევენეხეობა-მეღვინეობის ასოციაცია

25740 230070669

ძლიერი და ჯანსაღი ზესტაფონი

25741 404453220

ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია

25742 217893803

კავშირი გორის საინფორმაციო სტუდია

25743 206174584

საქართველოს ვეტერან მეომართა და ინვალიდთა კავშირი ვეტერანები მშვიდობისათვის

25744 445551803

ბათუმის თურქი და ქართველი ბიზნესმენთა ასოციაცია (ბათგიად)

25745 204511821

საქართველოს მოძრაობისა და მიმიკის მსახიობთა ასოციაცია თეატრი "სხვენი"

25746 400131102

პედაგოგები ჯანსაღი მომავლისათვის

25747 425053586

ასოციაცია ბავშვი და უფლება

25748 406232054

ადამიანთა უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ორგანიზაცია

25749 443868511

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარების ფონდი

25750 203864069

რაციო ლეგის

25751 442728210

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

25752 404450358

ექიმთა ღია კლუბი

25753 400101572

მობილური კომუნიკაციების პროფესიული კავშირი

25754 425054656

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

25755 426530284

საქართველო, გარდაბნის რაიონის სოფლების ლემშვენიერა, კრწანისის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

25756 204441023

კლუბი 22

25757 202062061

თბილისის N150 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

25758 215608019

"პროგრესი"

25759

ნიკოსია

25760 204954861

"საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციცია"

25761 220340913

აფხაზეთიდან დევნილთა ახალგაზრდული შემოქმედებითი განვითარების ასოციაცია ,,ცისკარი"

25762 235446246

საქველმოქმედო კავშირი მადლიერების სახლი

25763 212905187

ქუთაისის N17 წყლის სახეობათა სასპორტო სკოლა

25764 426522676

მაცხოვრის კეცის ხელთუქმნელი ხატის სახელობის ფონდი

25765 443122372

წალკა საქართველოსათვის

25766 436047993

სახარებისეული ეკლესია - სიცოცხლის წყარო

25767 440392683

საქართველოს სიღნაღის რაიონის სოფელ ტიბაანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25768 445439749

აჭარის ბიზნესმენთა უფლებების დაცვის ფონდი

25769 218078247

გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების №11 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25770 434174118

საქართველოს მუსლიმთა საბჭო

25771 412676965

ქუთაისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის აღდგენის ფონდი

25772 242738739

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო საგანმანათლებლო
სააღმზრდელო ცენტრი

25773 426542887

სივრცე მრავალფეროვნებისთვის

25774 405448680

მედიის უფლებებისთვის

25775 203862873

ფონდი "მომავალი"

25776 205252803

ახალგაზრდული ქსელი თაობა

25777 417896726

შიდა ქართლის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო ცენტრი

25778 202959717

იზრაელის "ამუტა ბეიახად" -ის ფილიალი საქართველოში

25779 205063973

თემი და თვითმმართველობა

25780 400140824

პროგრესული საქართველო

25781 205052574

ქართველ სომეხთა გაერთიანება "ნორ სერუნდ"

25782 225398183

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო
ინტეგრაციის ერთობა"

25783 212704064

გსკ "სამსუნი"

25784 429327409

ქორო

25785 234230864

ლელვარი

25786 402122449

თბილისის დრიფტის და დრაგის ფედერაცია

25787 402190231

ქ. თბილისის ტაქსის მძღოლთა ინტერესების, ინიციატივების და უფლებათა დაცვის ასოციაცია

25788 405434141

ეკოლოგია და გარემოს დაცვა

25789 441996823

საქველმოქმედო ფონდი ოცხანა

25790 419986000

საქველმოქმედო ცენტრი 'მანცხვარიში'

25791 406314402

ევრი ნეიშენ ლაიფ ფაუნდეიშენ

25792 204981680

მთა - 2002

25793 211403845

მანქანებისა და მანქანიზმების თეორიის საერთაშორისო ფედერაციის საქართველოს კომიტეტი

25794 417895950

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სარეაბილიტაციო სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საცხენოსნო
კლუბი კენტავრი

25795 401984830

საინიციატივო ჯგუფი ვალე 926

25796 234204474

საქართველოს აზერბაიჯანელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო კავშირი ადალათი

25797 404871117

Black Sea Strategic Trade Consultancy

25798 424073139

კამეჩის მომშენებელთა საქართველოს ასოციაცია

25799 204984598

კორუფციასთან მებრძ. და ადამიან. უფლ. დამცველ ტელეჟურნალისტთა კავშ.

25800 404582171

საქართველოს ვეტერან სპორტსმენთა ეროვნული ფედერაცია

25801 405200919

ტრენერთა ლაბორატორია

25802 204568805

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა
კონგრესი

25803 206112348

#99 საშ. სკოლის განვითარების ფონდი

25804 406295744

მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი განთიადი

25805 448402201

აჭარა - გურიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდის ტურისტული გაერთიანება

25806 245439342

აჭარის ანესთეზიოლოგთა და რეანიმატოლოგთა ასოციაცია

25807 220011779

ავანგარდი

25808 405018485

საქართველო-ჩინეთის მეგობრობის ასოციაცია

25809 404428188

ლევან ინწკირველის სახელობის სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობის ფონდი

25810 433106685

ქალთა და ახალგაზრდობის სათემო ცენტრი ცოდნის კარი

25811 422934310

ჭყვიში 2011

25812 412680335

ჩაის გადამამუშავებელი სოციალური საწარმო თერნალი +

25813

ზუგდიდის მემამულე-ფერმერთა კავშირი

25814 235447619

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

25815 202959094

მოქალაქეთა ურთიერთდახმარების საერთაშორისო-საკრედიტო კავშირი "მადლი"

25816 444547448

ფონდი სანდრო

25817 216400302

იმედის ექოსთან არსებული მარტოხელა ხანდაზმულთა პანსიონატი

25818 418475741

მოძრაობა ღირსებისათვის

25819 220377786

რ/კავშირი "სამეგრელოს დამსაქმებელთა ასოციაცია- "ეკორინა"

25820 206034183

თბილისის №156 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25821 402172475

საქართველოს დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების ეთიკის საზოგადოება

25822 436047760

კრეატიული ახალგაზრდული პლათფორმა

25823 205167512

ადამიანის უფლებათა დაცვის საზოგადოებრივი გაერთიანება ტოლერანსი

25824 205066934

ქიუ-ეს-აის თბილისის საერთაშორისო სკოლა

25825 435431123

ავთანდილ ციცხვაიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

25826 405243133

განვითარება და კვლევა განათლებისთვის

25827 204438055

სრულიად საქართველოს ბარმენთა ასოციაცია

25828 448049166

ძალა ერთობაშია

25829 202214736

მხატვრისა და პოეტის ესმა ონიანის ხსოვნის ფონდი

25830 236057501

მცხეთის ჯვრის მონასტრის აღორძინების კავშირი

25831 200065945

22-ე საბავშო ბ/ბაღის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

25832 405381466

ევროპული სამეცნიერო ხიდი

25833 446966864

საქართველოს ქობულეთის რაიონის სოფელ ხალას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25834 405268534

დეკა

25835 206342395

სამგზავრო გადამზიდავთა და ავტოსადგურთა ლიგა

25836 402096922

სოლომონის ტაძრის გენერალურ ინსპექტორთა მასონური ძველი და აღიარებული შოტლანდიური
წესდების ოცდამეცამეტე ხარისხის რაინდ კომანდორთა საქართველოს იურისდიქციის უმაღლესი საბჭო

25837 202943690

ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საქართველოს ფედერაცია

25838 445565013

მეიდან ოდა

25839 424614331

საქართველოს ახმეტის რაიონის სოფელ ზემო ხოდაშენის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

25840 406119249

იდექი მტკიცედ

25841 202058263

საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მუშაკთა კავშირი

25842 400246462

რაშები

25843 406141241

თბილისის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა და მომსახურების სფეროს მუშაკთა პროფესიული კავშირი

25844 429323421

საქართველოს ეროვნული ფედერაცია ოქროს ქამარი ჩი-1

25845 406080529

კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოება

25846 205014651

201-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

25847 224092791

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური ვეტერინარული ასოციაცია

25848 405084910

საქართველოს წყალსათხილამურო და ვეიკბორდის სპორტული ეროვნული ფედერაცია

25849 405089853

ძიუდოს სპორტული კლუბი ფალავანი - 8

25850 202356351

სტუდენტური საერთაშორისო ინიციატივა

25851 437058595

გურიის განვითარების ასოციაცია

25852 204566013

ფონდი სათნოება

25853 441483440

ნიამორი 2012

25854 400236491

საერთაშორისო კეთილდღეობის ასოციაცია

25855 204527128

საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაცია

25856 220348023

ფონდი მიურატები საქართველოში

25857 238133783

ორიენტირი

25858 404891970

მშვიდობისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

25859 441998091

ნაბეღლავი 2022

25860 205010502

მემკვიდრეობა და თამედროვეობა

25861 405018984

აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდები

25862 204575959

საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზი

25863 224072713

სამცხე-ჯავახეთის ფერმერთა ასოციაცია ფარეზი

25864 212919715

რეგიონული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდი

25865 448057218

მთიანი აჭარის ბიო მწარმოებელთა ასოციაცია

25866 404512817

ნათელი სიცოცხლე

25867 404483643

მემკვიდრეობა

25868 416288662

საქველმოქმედო კავშირი ბუდე

25869 406164939

საქართველოს ხორბლის და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაცია

25870 447862108

საქართველოს შუახევის რაიონის, შუბანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25871 204466844

არქეოლოგიური ასოციაცია

25872 249264941

ხელოვნებისა და კულტურის მოღბაწეთა ასოციაცია რ/კავშირი ახალი ხედვა'

25873 435893437

დევ-რა

25874 215654138

ჭიათურა ჩემი ქალაქია

25875 433643809

ლანჩხუთის რაიონის მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი

25876 200053075

112-ე საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

25877 226579627

ააიპ "სათემო კავშირი კრწანისი"

25878 404420220

რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრი საქართველოში

25879 420003070

ანტისაოკუპაციო მოძრაობა-ძალა ერთობაშია

25880 202278070

რწმენისა და თავისუფლების დაცვის კავკასიური ცენტრი(DEVAMM)

25881 209472621

თბილისის №184 საბავშვო ბაგა-ბაღი

25882 400151973

საქართველოს ქალთა სპორტის ფედერაცია

25883 226579798

ააიპ "კაპანახჩი სერვისი"

25884 220342065

რეგისტრირებული კავშირი ასოციაცია ომეგა

25885 400021016

ცანავების საგვარეულო კავშირი

25886 228928364

ომარ მუმლაძის სახელობის დმანისის სპორტული სკოლა

25887 206118324

კლინიკათა ქალაქი-პირველი საავადმყოფო

25888 405259544

თბილისის მთის მარათონის ეროვნული ფედერაცია

25889 405028465

სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოება

25890 234207140

მარნეულის რაიონის განვითარების ფონდი

25891 243885266

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ფონდი

25892 402023733

საქართველოს ინვალიდ ბავშვთა საფეხბურთო გუნდი აისი

25893 232388458

თიანეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

25894 200116819

კავშირი "გადარჩენა"

25895 404548913

სარტყლისა და გზის საქართველოს ბიზნეს სახლი

25896 405163175

სამართლიანობა და განვითარება

25897 238774439

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა

25898 205122963

"საქართველოს ივამა შინ შინ აიკი შურენ კაის ფედერავია"

25899 402000142

ინტეგრაცია-ერთიანი მომავლისათვის

25900 436031642

ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება წეროვნის დევნილთა
დასახლების ახალგაზრდული სახლი

25901 446754094

ქედის ისტორიული მუზეუმი

25902 425357035

აზერბაიჯანის საქველმოქმედო საზოგადოება - გარაფაფახ

25903 406176999

კონტაქტ ცენტრი

25904 400227795

საქართველოს ეფლის მომხმარებელთა ჯგუფი

25905 419998266

არტ-უნივერსალი

25906 402034286

საქართველოს პრეციზიული სროლის ფედერაცია

25907 205035763

"კონკურენციისა და მომხმარებლის სუვერენიტეტისათვის"

25908 412697737

ქუთაისის მთასვლელთა,მეკლდეურთა და სპელეოლოგთა კლუბი-კავკასია

25909 205280453

ჟურნალისტური კვლევის ცენტრი

25910 215124728

რეგისტრირებული კავშირი კულტურის დაცვისა და განვითარების ასოციაცია

25911 205006027

საზოგადოება "ახალგაზრდობა კულტურისათვის"

25912 206179455

კორუფციასთან, ბიუროკრატიასთან, უწესრიგობასთან, მებრძოლი კავშირი

25913 202218830

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის და განვითარების ცენტრი

25914 412696701

საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

25915 204443129

საქართველო ჩემი სამშობლოა

25916 430804533

თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი

25917 220358592

რეგისტრირებული კავშირი აისი

25918 431171064

კახეთის მეღვინეთა გილდია

25919 404561318

მირაბალდები

25920 436255179

საქართველოს მეყვავილეთა ასოციაცია

25921 431948039

თერჯოლის სპორტული სკოლა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

25922 437063142

საჭადრაკო კლუბი გურია

25923 205276592

ინტეგრირებული რეგიონალური განვითარების ცენტრი

25924 202061721

საქართველოს დამოუკიდებელი კინოს ასოციაცია

25925 426517272

საქართველოს აზერბაიჯანელთა ლიტერატურულ-მხატვრული შემოქმედების, განათლების, თარგმნის
და კულტურის საერთაშორისო ცენტრი

25926 202456528

რაგბის კლუბი "უნივერსიტეტი"

25927 404931507

სოციომობილი

25928 203864531

წმ.ნინოს სახ.ქ.თბილისის 47-ე სკოლის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

25929 226163380

არასამეწარმეო იურიდიული პირი "ბაკურიანის სასტუმროების ასოციაცია"

25930 404427394

nova societas

25931 203834912

კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი-კავკასიური სახლი

25932

ღორჯომი

25933 237099698

საზოგადოებრივი კავშირი სოფლის ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული განვითარების გურიის
რეგიონალური ცენტრი

25934 405344630

მოქალაქეთა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა-თავისუფალი არჩევანი

25935 400201624

ორგანიზაციის განვითარების და ქოუჩინგის ასოციაცია

25936 445479777

ხინიკაძეების საგვარეულო კავშირი

25937 404473752

სამეფო უბნის თეატრი

25938 238774849

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა

25939 412692260

დღის ცენტრი მომავალი

25940 202939561

"მედიუმი"

25941 445416844

ფონდი ლუკა 11

25942 204891297

დემოკრატიული არჩევანი საქართველოსათვის (დასი)

25943 224085638

წყრუთის ფერმერთა საინიციატივო ჯგუფი ანლუჩი

25944 405393854

თეზა

25945 405177393

საბავშვო სახლი ერუდიტი

25946 221296951

ბაღჩეულის და ბოსტნეულის ექსპორტიორთა ასოციაცია "კოლხეთი"

25947 422936005

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ტოლის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

25948 445615406

თავისუფლება და თანასწორობა

25949 415591899

თეიმურაზ გაფრინდაშვილის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო ფონდი

25950 415102383

საქველმოქმედო ფონდი ოქროს საწმისის კოლხეთში

25951 415592102

ქალები სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის

25952 405117118

სპორტული ცეკვის ათლეტთა აკადემია 'თელა'

25953 420427309

საქართველოს კივის მწარმოებელთა ასოციაცია

25954 404510533

არტცენტრ ჯგუფი

25955 222440883

სათემო კავშირი იმედი

25956 218081652

ერთად ვაშენოთ ცხინვალი

25957 431436127

ზეიტერი-თელავი

25958 442729040

სათემო კავშირი – ჩვინარე

25959 230867443

ბედემი

25960 241566774

ყვარლის კულტურის აღდგენის ფონდი

25961 211392152

დინამიკური ფსიქოლოგია განვითარებისა და დემოკრატიისათვის კავშირი

25962 204410798

ნიადაგმც, აგროქიმიის და მელიორაც, ს\კ ინსტ,პროფკავშირები

25963 405037179

არაგვიანი

25964 405195514

თამადათეილს

25965 412696970

ქუთაისის კულტურულ ახალგაზრდული ცენტრი

25966 223353975

ახალქალაქის ბიზნეს ცენტრი

25967 404485696

ცისკარი-1852

25968 400276009

საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და თანასწორობის ცენტრი

25969 400075547

თბილისის ეკონომიკისა და სტატისტიკის ინსტიტუტი - თესი

25970 434068091

ლენტეხის ფეხბურთის გუნდი ლემესკი

25971 405048746

საქართველოს სტომატოლოგთა ალიანსი

25972 406220619

ბირთვი

25973 216344294

პენსიონერთა ურთიერთდახმარების კავშირი

25974 420002473

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი-ერგეტა, ორულო, ახალკახათის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

25975 230870787

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "კლდეისი-2009"

25976 423355773

საუკეთესო ცხოვრება

25977 400048863

ტაბუცაძეთა საგვარეულო კავშირი

25978 404405871

საქართველოს ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური დახმარების კავშირი

25979 245625480

აჭარის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაცია

25980 441485974

კავკასიის ეკონომიკური კვლევის ინსტიტუტი

25981 405447057

სახალხო მოძრაობა საქართველოს აგრარული აღორძინებისათვის

25982 418476278

შალომ კლუბი შიდა ქართლი

25983 404930474

ადამიანის უფლებათა დაცვის ლიგა

25984 233115250

ლაგოდეხის ექიმ-პედიატრთა ლიგა

25985 427737434

ჩუმლაყის წმინდა ნიკოლოზის და სპირიდონ ტრიმიფუნტელის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის
ფონდი

25986 404966578

ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო (ქართული კულტურის საერთაშორისო-საგანმანათლებლო
შემეცნებითი ცენტრი)

25987 428890079

ცენტრი ტავრიჩევსკოიზე ბათუმი

25988 416329789

საქართველოს, გარდაბნის რაიონი 1-ის, დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

25989 405102552

ლიკას დახმარების ფონდი

25990 204532167

ქართულ-ევროპული ურთიერთობათა ცენტრი

25991 442572672

გარემოს მეგობრები

25992 204432514

ფსიქოსოციალური ინტეგრაციის ფონდი

25993 212825415

ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა თვითმმართველობა

25994 400302873

სკა ფაუნდეიშენ საქართველო

25995 406094890

სუფთა საქართველო

25996 404419795

პიარ კლუბი PR Club

25997 406052177

ნერგაძეების საგვარეულო კავშირი

25998 416318737

რუსთავის უშუ-ს რეგიონალური ფედერაცია

25999 401950402

სერსედ (გარემოს კვლევისა და სოციო–ეკონომიკური განვითარების ცენტრი)

26000 238775651

ტაძრელთა საძმო ფონდი

26001 405035910

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრევენციის საზოგადოება

26002 417882991

შიდა ქართლის რეგიონალური, სპორტული სტილით თევზაობის მოყვარულთა კლუბი ,,ალიგატორები"

26003 215148588

ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი

26004 406302139

საქართველოს ეროვნული მინი-ფეხბურთის ასოციაცია

26005 405012196

ასოციაცია ვემსახუროთ საქართველოს

26006 425357393

დაჩი აქულაშვილის დახმარების ფონდი

26007 412737338

აუტიზმ ჯორჯია

26008 405322226

საქართველოს საერთაშორისო სამედიცინო საქმიანობათა გაერთიანება-სსსსგ

26009 205176940

ინიციატივისა და შემოქმედების საერთაშორისო ახალგაზრდული ქსელი "აქსელი"

26010 446972642

მეგობრობის სახლი

26011 415082378

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჭადრაკისა და შაშის ფედერაცია

26012 404505291

სუპერვიზიისა და კონსულტირების საქართველოს საზოგადოება

26013 204991447

"კავკასიის ბიზნესის სკოლა"

26014 226527229

საქ. საჰაჯა იოგთა კავშირი ,,სამაია"

26015 206035299

"საქართველოს ეროვნებათა საბჭო"

26016 404595112

ერთიანობა 2020

26017 404857419

ინოვაციური ტექნოლოგიების საერთაშორისო ფონდი

26018 406197324

ფონდი მომავლის საქართველო

26019 205084861

დედა ენა

26020 447862206

საქართველოს შუახევის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26021 249264807

აფხაზეთის ინვალიდ მეომართა კავშირი ,,ეშერა"

26022 401986044

რეფორმატორთა კლუბი

26023 231287238

"რეგიონალური განვითარების ცენტრი + "

26024 216403808

კავშირი "სკოლა მომავლისათვის"

26025 434176973

უსმანოვის საბრძოლო სისტემების მსოფლიო ასოციაცია

26026 401999389

საქართველოს კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის ასოციაცია

26027 424069242

საქართველოს საპატრიარქოს ახალციხის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სასულიერო სემინარია

26028 412692554

ახალგაზრდა მეაბრეშუმეთა კავშირი თუთა

26029 404869399

უშოლთის სათემო კავშირი

26030 230866275

საქ.ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა თეთრიწყაროს საბჭო

26031 404949605

დედათა და ბავშვთა დაცვის ასოციაცია იმედი

26032 246988363

ქობულეთის კულტურის რაიონული კომიტეტის პროფკავშირი

26033 222939131

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვ. სვანეთის ტურიზმისა და კურორტების რეგიონალური სამმართველო

26034 406097566

ბავშვთა და დედათა უფლებათა უფლებისათვის

26035 217891716

ასოციაცია ტონთიო - მდგრადი გარემო და ტურიზმი

26036 241563447

ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

26037 233113591

ყაზანის ღვთისმშობლის ხატის სახ. ეკლესია

26038 220352428

ასოციაცია ესკულაპი

26039 444957600

ნაბიჯი ხონი

26040 431165945

კავშირი ნაფარეული

26041 427716037

ხელი ხელს

26042 400034173

ერთად ნათელი მომავლისკენ

26043 425058260

ქართული მწვანე მომავალი

26044 206335330

მშვიდობა და თანადგომა

26045 404585702

კრაფტ დრინქს სქულ რირავო

26046 415599025

არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური კვლევები ჭიათურაში

26047 200177673

კავშირი "მცხეთა-მთიანეთის დემოკრატიული და სოციალური განვითარების ასოციაცია-ფხოველი"

26048 405218562

განათლებისა და დემოკრატიის განვითარების საერთაშორისო ფონდი

26049 218031369

სათემო საზოგადოებრივი ასოციაცია განთიადი

26050 205248212

საქართველოს მედიცინისა და ფარმაციის განვითარების ასოციაცია "რადიოპროტექტორი"

26051 405503986

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი 'გალაქტიკო'

26052 239866882

ჟიული შარტავას ფონდთან არსებული დედათა და ბავშვთა ინტერესების დაცვის ასოციაცია ს.ჩ.ს.

26053 400116236

ქვემო ქართლის რეგიონის ლელოს ფედერაცია

26054 400288238

შინდიანი

26055 404553130

ებრაელთა გამავრცელებელი კომიტეტი ,, ჯოინთი'' საქართველოში

26056 437979396

ფარდაგები რაჭიდან

26057 220415762

ეკო-ტურიზმის განვითარების ცენტრი

26058 204419842

საქართველოს რესურსები და მდგრადი განვითარებაკავშირი

26059 218051051

შრომა და მშვიდობა

26060 431948128

არაბიძეების გვარი

26061 416316025

ქვემო ქართლის რეგიონალური ორგანიზაცია: ქალები უკეთესი მომავლისათვის

26062 206325751

მართლმადიდებლური საქველმოქმედო ფონდი ალიონი

26063 406163020

საქართველოს საკოლეჯო სპორტის ფედერაცია

26064 401991653

სამოქალაქო საზოგადოება და ტუბერკულოზი

26065 404393054

ჩიგოგიძეთა საგვარეულო კავშირი

26066 431169932

ლეგენდა

26067 434065398

ააიპ მადლი-81

26068 402036587

მედი ჯგუფი

26069 400121943

უწყვეტი სამედიცინო განათლების საერთაშორისო აკადემია

26070 404958382

მრავალშვილიან მამათა კავშირი

26071 204439330

წმინდა არჩილ მეფის სახელობის კავშირი

26072 400233118

ვაგ კლუბ ჯორჯია

26073 202899024

საქართველოს სამხედრო მონადირეთა კავშირი

26074 231244203

პატარა კახი

26075 204927552

საქართველოს დემოგრაფთა ასოციაცია

26076 404381049

საქართველოს ბმვ-ს კლუბი

26077 227767841

გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

26078 405036232

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კვლევისა და განვითარების ფონდი

26079 222440856

არასამთავრობო ორგანიზაცია თემის განვითარების კავშირი

26080 209483165

ავჭალის წმ. ქეთევან წამებულის ეკლესია

26081 245445362

კმარა

26082 202218821

ჯი გეი თი

26083 216362102

საჯარო მოსამს. სა საზ. გაერთიან.მუშაკთა პროფკავშირის რუსთავის საქალაქო კომიტეტი

26084 204558790

ქ. თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა

26085 404406399

დეკანოზ გიორგი საბიაშვილის სახელობის ფონდი

26086 400121774

ქ.თბილისის N25 საბავშვო ბაგა-ბაღი

26087 412696079

იმერეთის მშვილდოსნობის ფედერაცია

26088 406234864

ფიტ კლაბ ჯორჯია

26089 204566530

ველოსპორტის სპორტული კლუბი კავკასია

26090 406175838

საპატრიარქოს უწყებათა ელექტრონული მომსახურება

26091 212678360

თავისუფალ ჟურნალისტთა კავშირი ქუთაისი

26092 205054153

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი

26093 404540396

გამოყენებითი განათლების და განვითარების ქართული ასოციაცია ეიდი

26094 236063503

სრულიად საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია - კავშირი ერთიანი საქართველოსათვის

26095 406105806

ძიუდო კლუბი ავიატორი

26096 416351370

საქართველოს შიდა აუდიტორთა პროფესიული კავშირი

26097 405161685

მომავლის ახალი ხედვა

26098 424068298

ახალციხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება და წყალანირება

26099 448409115

აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება მზიური

26100 400156674

კავკასიის ისლამური კვლევების ცენტრი

26101 204972510

#75 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

26102 205029583

თბილავტოსერვისი

26103 404919558

ქალთა სამოქალაქო მოძრაობა თამარიონი

26104 404964703

საზოგადოება ქართული კალათბურთი

26105 440892937

ახალგაზრდები რეგიონული განვითარებისათვის

26106 205285902

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი რადიქსი

26107 404621165

სოლიკო ვირსალაძის სახელობის ფონდი

26108 405083813

რეგიონალური განვითარების ცენტრი 21-ე საუკუნე

26109 412765155

ქუთაისის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი

26110 204563132

ადამ. უფლ. დაცვის საერთაშ. ორგანიზაცია "კავკასიელ ხალხთა დიასპორების საერთაშორისო
თანამეგობრობა"

26111 406284140

საქართველოს ახალგაზრდა ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია

26112 220368064

სამეგრელოს რეგიონალური საზოგადოებრივი უხუცესთა კავშირი სხუნუ

26113 245440214

საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაციის აჭარის ა.რ. რეგიონალური ორგანიზაცია

26114 220347845

ინვალიდ ბავშვთა და მოზარდთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა ნერგები

26115 204556293

დამოუკიდებელი აფთიაქების არასამეწარმეო (არაკომერციული) კავშირი "M ფარმა"

26116 205005064

"გეოეკოლოგია-უსაფრთხო გარემოსათვის"

26117 206031113

პედაგოგთა პროფესიული კავშირი იმედი

26118 400264209

ნიჭიერ ხელოვანთა გილდია

26119 405185632

საქართველოს პარატაეკვონდოს ფედერაცია

26120 237079497

კოლეჯი "ჰორიზონტი"

26121 417887503

ბერბუკის საბავშვო ბაღი

26122 202465108

ეთნოკულტურული განათლების საერთაშორისო ცენტრი

26123 229325717

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

26124 225378267

ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყარო

26125 212750478

კავშირი "საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ცენტრი /რენესანსი/"

26126 404397684

ბიზნესი და მედია

26127 404396168

ამბროლაძეების საგვარეულო კავშირი - გვარი და გვარიშვილობა

26128 405117047

საქართველოს ზოგადი განათლების და საბავშვო ბაღების ასოციაცია

26129 400326866

მადლიერი ოჯახების ფონდი

26130 202430814

საქართველოს ფთიზიატრთა და პულმონოლოგთა ასოციაცია

26131 405384551

არტიდეპრესანტი

26132 401951312

საქველმოქმედო ფონდი დეა

26133 438725337

მეწარმეთა კავშირი

26134 227745615

"ინვალიდ ბავშვთა და მარტოხელა მოხუცთა დახმარების კავშირი

26135 421267382

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშემწყობი გაერთიანება - CSDU

26136 204431677

ქ.თბილისის 51-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

26137 428519980

დედოფლისწყაროს სათემო ორგანიზაცია ხორნაბუჯი

26138 415590453

მაღაროელთა პროფკავშირი

26139 406117394

დედა-შვილები

26140 205150129

ბიზნეს-ინვესტორთა საერთაშოროსო პალატა

26141 412765468

იმერეთის კარატეს კავშირი

26142 204958439

"მედია სახლი"

26143 443123763

ზრუნვა-34

26144 400290154

კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაცია წიგნომანი

26145 202349128

საქართველოს ქამრიანი ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

26146

კულტურული ინტეგრაციის ცენტრი

26147 444550184

საქართველოს ხობის რ-ნის სოფ. საჯიჯაოსა და ბიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26148 216386612

ა(ა)იპ ქვემო ქართლის ინვალიდთა კავშირი

26149 241567728

ქალთა განვითარების ინსტიტუტი

26150 401995631

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელი

26151 237112888

წმიდა ბასილი დიდის ტაძრის საამშენებლო საქველმოქმედო ფონდი

26152 406187861

საქართველოს ქალაქ თბილისის ვაზისუბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26153 443119581

კავშირი ნარდევანი 2013

26154 401968545

გაუდეამუსი

26155 202172291

სმენადაქვეითებულ და ყრუ ბავშვთა დახმარებისა და განვითარების საერთაშორისო ფონდი

26156 404853280

კავკასიის განვითარების ჯგუფი

26157 248048777

საზოგადოება ბეშუმელთა კავშირი

26158 406351059

ბუკიოტ-ისტი

26159 205023641

"საქართველო-აგროპერსპექტივა"

26160 216345088

ახალგ.პროგრ.და ახალგ.სოც.დაც.ფ

26161 234240862

ჟურნალისტთა კავშირი ხალხის ხმა

26162 400223227

მოსახლეობის მიგრაციის, სოციოლოგიური და დემოგრაფიული კვლევისა და სტატისტიკური აღწერის
ცენტრი სტატ-ინფო

26163 245444513

მიუსაფართა და პატიმართა უფლებების დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო
ორგანიზაცი

26164 429649017

ვანის კომუნალური გაერთიანება

26165 242272429

ფარი 2009

26166 400086125

საყოველთაო სამოქალაქო სოლიდარობის საზოგადოება

26167 445490040

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, რუსთაველის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

26168 205044450

სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი

26169 206325742

საერთაშორისო კავშირი საქართველოს ტურიზმი და მსოფლიო ინტეგრაცია

26170 206194349

ენერგოსერვისის მომხმარებელთა ასოციაცია

26171 234209870

პროგრესი

26172 226575079

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "საფეხბურთო კლუბი "ზოოვეტი"

26173 212799391

ბიზნესის ხელშემწყობი ცენტრი

26174 239403043

სათემო კავშირი "მერჯევი"

26175 206034334

თბილისის №196 საბავშვო ბაგა-ბაღი

26176 406212478

ხრიდოლის აკადემია

26177 415591121

მშვიდობა

26178 204426987

მშვიდობა კავკასიას საერთაშორისო ფონდი

26179 406318630

ტექინსპექტირების ცენტრების კავშირი "ტექინსპექტირება უსაფრთხოებისთვის"

26180 405140770

საქართველოს ფუტსალის ფეხბურთელთა ასოციაცია - სფფა

26181 424613895

პანკისის ხეობის ქალთა სათემო ორგანიზაცია

26182 405063871

აღადგინე და დაამკვიდრე სამართლიანობა

26183 226529682

კავშირი ქვემო ქართლის რეგიონის კულტურული თანამშრომლობა - ხიდი

26184 412688015

ლოკალური თვითმმართველობების განვითარების ფონდი

26185 226530723

ფერმერი

26186 405417115

ერთგული ქვეყანა

26187 400310392

საქართველოს სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი

26188 202063925

გეოლოგიური და ეკონომიკური კვლევების ცენტრი გეორესურსი

26189 404599911

ციფრული დემოკრატიის ცენტრი

26190 424254489

ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი რუხი მგელი

26191 234240755

ახალგაზრდობათა თვითმოქმედება

26192 439868234

მსოფლიო მშვიდობის სახლი

26193 204536092

საქ. პენიტენც. სისტემაში მოქ.-თა უფლებების დაცვის და მათი საზოგ-ში ადაპტაციის ხელშემწყობი
ორგანიზაცი

26194 204937621

სოციალურ-ეკონ. კვლევების ცენტრი "GASE-ტრანსკავკასია"

26195 205085815

"გარსია-1"

26196 436685213

საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის, ნინოწმინდის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

26197 405324135

თბილინომიკს ფონდი

26198 400147952

საქართველოს მედია კლუბი-თავისუფლებისთვის

26199 405485121

ბუდე

26200 212828671

საქართველო-ევროპის კულტურული და საქმიანი ურთიერთობების საერთაშორისო ცენტრი (კავშირი)
ევროხიდი

26201 404538390

რეგისტრირებული კავშირი საქართველოს ჭიდაობა კაზაკ კურესის ფედერაცია

26202 405286051

კვლევა და განვითარება საქართველოსთვის

26203 404515495

საქართველოს ფალავანთა გაერთიანებული ფედერაცია

26204 405257608

ნეო-ლოგოსი

26205 241493996

თერგი

26206 236684307

კავშირი "BODA"

26207 404959256

კონი

26208 202259279

საქართველოს განათლების ლიგა

26209 238775740

ახალი-ინიციატივა

26210 445532629

უდანაშაულოთა დაცვის ორგანიზაცია

26211 238751418

სათემო კავშირი "ბაში 21"

26212 419995606

ასოციაცია გზამკვლევი

26213 206169493

გზა მომავლისაკენ

26214 202060615

საქართველოს ბაჰაის ეროვნული სასულიერო საკრებულო

26215 419997329

პრეს ნიუსი

26216 204873299

საქართველოს ველოსპორტის ეროვნული ფედერაცია

26217 445492100

ორთაბრძოლების სპორტული კლუბი - ბათუმი

26218 400034814

ფიფიების საგვარეულო კავშირი

26219 416288939

კვალი ნათელი + XXI

26220 446759650

განვითარების ტალღა

26221 202935315

ქ. თბილისის მერიის №30 ხელოვნების სკოლა

26222 415594707

საქართველოს ჭიათურის რაიონის სოფელ ითხვისი, ბჟინევის, ბეგიაურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

26223 406114752

ჰორიზონტი

26224 405450257

თბილისის არქიტექტურის დიზაინისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრი

26225 245443881

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა

26226 424253747

სამცხე-ჯავახეთის ჭადრაკის ფედერაცია

26227 404949213

საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია

26228 400273654

განსაკუთრებული კატეგორიის ომის ვეტერანთა კავშირი

26229 422990473

რაჭა 2019

26230 401959868

ახალგაზრდობა სამართლიანი და დემოკრატიული განვითარებისთვის

26231 421269068

ზაქარია კორძაიას დახმარების საქველმოქმედო ფონდი

26232 444958173

ხონის ინტელექტკლუბი

26233 229317968

ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციისა და თანამედროვე ხელოვნების ადაპტაციის საერთაშორისო
ცენტრი

26234 417896977

თიმ ედუქეიშენ ჯი

26235 405183616

ლაშქრობა

26236 238142844

საქართველოს რეგისტრირებული კავშირი იუკო-ს ცენტრი'

26237 223361555

კავშირი "აზავრემ"

26238 202235303

ქართულ ბერძნული ასოციაცია იბერია "ჟურნალი ემიგრანტი"

26239 400045349

საქართველოს მღვიმეების მკვლევართა საზოგადოება

26240 406143178

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ურთიერთობათა აკადემია

26241 405240966

ინფუტურუმ

26242 405040502

აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის უხუცესთა კავშირი

26243 405341278

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან (საქართველო) იძულებით გადაადგილებულ პირთა
საერთაშორისო ასოციაცია გზა შინისაკენ

26244 406298055

ძიუდოს სპორტული კლუბი ბაშარული

26245 430030254

ვაჟას სოფლის ფონდი

26246 212920981

საქართველოს ექიმთა ასოციაციის ქალაქ ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაცია

26247 420424829

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი თამარ მეფის ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

26248 404894281

ჯამრთელი გული

26249 406103657

მემკვიდრეობა მომავლისთვის

26250 237099509

საზოგადაოებრივი კავშირი ახალგაზრდული განვითარების ცენტრი

26251 231257154

საქართველოს საბრძოლო ხელოვნებათა საერთაშორისო სპორტული ფედერაცია

26252 419994493

წმინდა გაბრიელის საქველმოქმედო ფონდი

26253 406120905

საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

26254 437065916

თავისუფალი მედია სივრცე

26255 211386105

"ჰორიზონტი+"

26256 400315841

საქართველოს ახალგაზრდა შეფ-მზარეულთა ასოციაცია

26257 205028888

"ახალგაზრდა სოციოლოგთა ასოციაცია"

26258 205196508

ევროპული-სკოლა-თბილისი

26259 204406829

საქართველოს ოფთალმოლოგთა კავშირი (ასოციაცია)

26260 404593953

საქართველოს პოინტერ-სეტერ კლუბი

26261 439860713

ფონდი მეგობრობა–2011

26262 404617250

ნ სტუდია

26263 405156673

საქველმოქმედო ფონდი გაუზიარე სიყვარული

26264 439864693

მედ-არტი

26265 405142466

სამი მღვდელმთავრის ტაძარი

26266 404968273

ნინო ბილანიშვილის დახმარების ფონდი

26267 205198891

ქართული ცნობიერებისა და თვითმყოფადობის გადარჩენის საზოგადოება - ქართული აკადემია

26268 224070065

ახალციხის კულტურული და ეკონომიკური აღორძინების შ.აზნაურის სახ.საქველმოქმედო საზოგადოე

26269 202246710

საქართველოს საზღვაო ლოცმანთა საოციაცია

26270 402198162

თერაპიისა და განვითარების ცენტრი

26271 412715708

კარდჰუ

26272 426544983

სამოქალაქო საზოგადოება ახალგაზრდების მხარდაჭერისთვის - ქენსი

26273 416350120

კავკასიის რეალ აიკიდოს ფედერაცია

26274 406360094

ჰიბრიდ კლუბი საქართველო

26275 424614313

საქართველოს, ახმეტის რაიონის სოფელ ქვემო ალვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26276 417890385

საქართველო, შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ხიდისთავის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

26277 402000703

ქრისტიან-დემოკრატი ქალების ასოციაცია

26278 204400656

საქართველოს ჟურნალისტთა შემოქმედებითი კავშირი

26279 204433826

ქ. თბილისის საკრებულოსა და მთავრობის აპარატის პროფესიული კავშირი

26280 204467406

ინვალიდი ბავშვი, ჯანსაღი გარემოცვა

26281 422432978

ბიაიფი

26282 418472165

სახელბურთო კლუბი გორი

26283 204988102

ნიადაგების ეკოლოგიის და პათოლოგიის კვლევის ცენტრი

26284 224074258

კავშირი "ნერგები-2004"

26285 405140486

საინფორმაციო ბანკი-საქართველოს ახალგაზრდობა

26286 404971269

ეკვილიბრიუმი

26287 419994082

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის ზუგდიდის ივერიის
ღვთისმშობლის სახელობის მონასტრის მშენებლობის ფონდი

26288 404909701

საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოება

26289 431433380

ძიუდოს სპორტული კლუბი პატარა კახი

26290 412748754

ბავშვთა ხელოვნების ქუთაისის გალერეა ათინათი

26291 200076988

205-ე სკოლა ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

26292 427735490

მედია პალიტრა

26293 216398529

საქ. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაციის, ქვ. ქართლის რეგ. ორგანიზაცია

26294 400148620

ახალგაზრდა გოლფისტთა კლუბი

26295 422432077

საქართველოს, აბაშის რაიონი, სოფელი სეფიეთი, ონტოფო და ძველი აბაშას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

26296 404448059

იმედის საერთაშორისო ფესტივალი

26297 404870449

CCU

26298 224080027

კავშირი ,,აისი"

26299 245597224

მთიები XXI

26300 405234875

სოციალური ინოვაციების და მეწარმეობის ცენტრი სინქი

26301

ლაზიკა

26302 405254479

კლასი

26303 203868207

კავშირი "ხალხური ხელოვნების დაცვისა და აღორძინების ცენტრი"

26304 202207762

დამოუკიდებელ ხელოვანთა კავშირი "მიმ-არტი"

26305 426530088

სპორტული კლუბი მარტყოფის ველი

26306 420006683

საქართველოს დაფნის მწარმოებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაცია

26307 406137540

იაქტიურე დღეს მომავალი განვითარებისთვის

26308 438118109

საქართველოს ავტო იმპორტიორთა ასოციაცია

26309 212851902

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარებისა და დახელოვნების ლიგა

26310 404957329

კალანდაძეების საგვარეულო კავშირი

26311 206125646

ბედემი

26312 423098757

ქორეოგრაფიული ანსამბლი-სამცხე

26313 205038332

პოლიტოლოგ სტუდენტთა საერთაშორისო ასოციაცია-საქ პოსსა-საქართველო

26314 202943967

"თბილგაზის" მტკვ. მარჯ. სანაპ. პროფკავშირული ორგანიზაცია

26315 204504027

ასოციაცია ლირა

26316 415107958

ერთად ფოთისთვის

26317 244561210

ხიბულა 2002

26318 212893653

ქუთაისის სასწავლო-სასერტიფიკატო ცენტრი "ქეითისისი"

26319 406105646

ლეიკემიით დაავადებულ პირთა დახმარების ფონდი გზა სიცოცხლისაკენ

26320 206122211

სტუდენტ ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

26321 212832531

ქართული სტანდარტი

26322 202326376

ფიზიკური კულტურისა და სპორტის მასობრიობის კლუბი "ჯანმრთელობა"

26323 404612969

ფონდი ხირხონისის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის აღდგენისათვის

26324 202390741

საქართველოს თევზის მომპოვებელ ლიცენზიანტთა ასოციაცია

26325 406203558

საფეხბურთო კლუბი სპაერი

26326 205200325

საქართველოს ახალგაზრდული ცენტრების კავშირი - აბნმ

26327 402007010

ქართული ერთობის დარბაზი

26328 224079734

სამცხე- ჯავახეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაცია

26329 200062644

საქ. რესპუბლიკური საქველმოქმედო კავშირი "ზრუნვა"

26330 404908230

კრეატიული განათლების სკოლა

26331 404862332

კულტურისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი ,,ბაბილო"

26332 435893231

საქართველოს ზემო სვანეთის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26333 434176866

საბრძოლო ხელოვნების ორგანიზაციების გლობალური ასოციაცია

26334 202394541

ქინი

26335 400247648

გობრონი-ციფრული ტექნოლოგიების და ინოვაციების ფონდი

26336 404532537

რედ ნოუს ჯორჯია

26337 445525414

იდეების განვითარების ფონდი - აჭარა

26338 404396952

ქართული სპორტის ქომაგები

26339 206255005

საქართველოს ხალხური შემოქმედების აღორძინების ასოციაცია "ზუთა"

26340 206340930

test

26341 205180819

რეგისტრირებული კავშირი - "საქართველოს რომა"

26342 204953611

საქართველოს ქალთა სოც. და შრომითი უფლებების დაცვის ასოციაცია

26343 204450977

ეროვნული უშიშროების საერთაშორისო სამშვიდობო ძალები

26344 405276080

სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი

26345 222941663

სათემო კავშირი ხიდიკარი

26346 404415986

დემოკრატიისა და მედიის განვითარების ცენტრი

26347 404590206

ბარნოვის ხელოვნების სახლი

26348 226579547

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ანსამბლი " ბეთანია "

26349 205265318

საქართველოს შინმოვლის კოალიცია

26350 234243002

ააიპ "მარნეული და თეთრიწყაროს ბერძენთა გაერთიანებული კავშირი"

26351 211403649

ქართული კულტურის მეოხთა კავშირი

26352 216452666

ააიპ "ქართველ ახალგაზრდა დიპლომატთა ასოციაცია"

26353 204461233

კანონის უზენაესობა

26354 405225304

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მხატვართა შემოქმედებითი კავშირი

26355 415112014

ფოთის ინტელექტკლუბი რა? სად? როდის?

26356 234067452

სათემო კავშირი ჟახუნდერი

26357 205230588

ჯანსაღი მომავლისათვის

26358 405538707

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის ფონდი

26359 401975314

რამაზ შენგელიას საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

26360 423357290

სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია

26361 223353724

რადიო-ტელევიზიის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია კავშირი ევრიკა

26362 406172715

თანასწორი საზოგადოება

26363 432545016

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ ლამისყანის დემოკრატიული მართვის
განვითრების ფონდი

26364 204982340

კავშირი "ჰოპ ინ ფიუჩერ"

26365 435429127

მარტვილის ახალგაზრდული ორგანიზაცია–ტაეკვანდო–2013

26366 436036022

თანამშრომლობა მშვიდობისა და პროგრესისათვის

26367 401987560

სოციალურად დაუცველთა და ლტოლვილთა კეთილდღეობის ფონდი

26368 400194669

ნისან იქს-თრეილ ქლაბ ჯორჯია

26369 417890401

გორის რაიონის სოფელ შავშვების დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26370 205214757

ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია საქართველოში

26371 416292899

ლევან ბარბაქაძის დახმარების ფონდი

26372 216353498

ადამიანი და სასიცოცხლო სივრცე

26373 421269656

წყალტუბოს სამოქალაქო საზოგადოების თანამოაზრეთა დარბაზი

26374 421276835

საზოგადოება ძველი წყალტუბოელები

26375 206337356

საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი

26376 404415904

აკეთე სიკეთე

26377 205239188

სოციალური კომუნიკაციების განვითარების ფონდი

26378 438111892

ქვრივ-ობოლთა დახმარებისა და უფლებათა დაცვის ცენტრი

26379 212798748

ვეტერან ფეხბურთელთა კლუბი

26380 438109654

ადამიანის უფლებების დაცვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარებისათვის

26381 405485201

ბავშვთა საერთაშორისო ფონდი

26382 212922337

სტუდენტ ჟურნალისტთა ასოციაცია

26383 404591866

საქართველოს პროფესიული აკადემია

26384 405458936

საქართველოს ისტორიული ავტომობილების ასოციაცია

26385 206339498

კავკასიის ხალხთა მეგობრობის ასოციაცია

26386 441994816

ჩოხატაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

26387

რეგისტრირებული კავშირი ცაიში XXI საუკუნე

26388 402066134

უნივერს მედიქალ კონსალტინგ

26389 405085955

ხელოვნება ტუბერკულოზის წინააღმდეგ

26390 406325882

მკვლევართა სახლი - რისერჩლაინი

26391 204519397

საქართველოს სამუსიკო ხელოვნების დარგის მოღვაწეთა პროფესიული კავშირი

26392 404983256

WAS

26393 202206157

საქ. ტყუპთა ასოციაცია "დიოსკურები"

26394 406082652

კარი კუთხეზე

26395 426117187

რაგბის კლუბი ბორჯომი

26396 424254461

ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი ახალციხე

26397 211361177

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება

26398 239402561

გამ. არგვეთის საკრედიტო კავშირი

26399 402155109

საქართველოს წიაღის მომპოვებელთა ასოციაცია

26400 404611265

ქალები სტომატოლოგიაში

26401 206125511

მომავლის იმედი

26402 416303912

ქვემო ქართლის მედია

26403 224091729

გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია "თერგი - 2"

26404 400253596

ველური ბუნების მონიტორინგისა და აღწარმოების ცენტრი

26405 424068234

სპორტული კლუბი ნიუ მესხეთი

26406 419982086

რეგიონის ახალგაზრდობა ერთიანი საქართველოსთვის

26407 405204835

კონფლიქტ მენეჯმენტ ახალი ზელანდია

26408 205031570

სახალხო დიპლომატიის საზოგადოებასთან ურთიერთობების საერთაშორისო კავშირი

26409 206097711

საქართველოს ჰუმანიტარულ-საქველმოქმედო ასოციაცია, საუკუნის ადამიანთა კლუბი სავანე

26410 429327132

ინტერაქტივი

26411 205005858

მეცნიერება და ენერგეტიკა

26412 227772069

ააიპ "ალაზანი 2020"

26413 405405146

ტრადიციული ლუდის კულტურის აღორძინების კავშირი

26414 406243783

ქრისტიანული ახალგაზრდული მოძრაობა ძალა ერთობაშია

26415

ფერმერთა კავშირი ფერმერთა სახლი

26416 412723487

საერთაშორისო პარტნიორობა ინკლუზიური განათლებისათვის საქართველოში

26417 405124333

ებერი

26418 204961470

"პარაპლანერისტთა კლუბი"

26419 401963461

სკოლა სარკმელის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

26420 204452957

რწმენა, იმედი, სიყვარული

26421 200008213

თბილისის №61 საბავშვო ბაგა-ბაღი

26422 412766449

სტიპენდიუმ ჰუნგარიკუმის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია

26423 406355215

მოსაცურებელთა ალიანსი

26424 405018966

ახალგაზრდული მოძრაობა ჯანსაღი და ნათელი მომავლისთვის

26425 406345094

ნაირა რუხაიას სახელობის ორგანიზაცია პაციენტის უფლებებისთვის

26426 400131291

მორბენალთა კლუბი თბილისი

26427 400238186

ახალი თაობა მშვიდობისათვის

26428 204962629

"ფარი და მახვილი"

26429 222941495

სათემო კავშირი ლეკნარი

26430 404486034

შესყიდვების მონიტორინგის და სწავლების ცენტრი

26431 204483479

საქართველოს სიმეტრიული განვითარება

26432

პარტნიორი

26433 222940968

სათემო კავშირი აპანთა

26434 436684713

საქართველოს ნინოწმინდის რაიონის, სოფელ ჰეშტიას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26435 424068136

ასოციაცია ლიბერალი

26436

წყავროკა

26437 404963072

საჯარო პოლიტიკის ცენტრი

26438 204547446

წმინდა ვინსენტ დე პოლის საზოგადოება

26439 218047272

ნათელი მომავალი

26440 448050288

ხულოს საფეხბურთო კლუბი ხიხანი

26441 404983719

Three Musketeers

26442 212833317

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის იმერეთის კომიტეტი

26443 211381574

დიმიტრი უზნაძის სახელობის თავისებური ფსიქიკური განვითარების ბავშვთა და მოზრდილთა
დახმარების ასოციაცია "მეგზური"

26444 404916640

ვიმეგობროთ

26445 220351072

თანადგომა-2001

26446 202218527

პარტნიორები ჯანმრთელობისათვის

26447 204565354

ქ. თბილისის ჩოგბურთის ფედერაცია

26448 405322119

ადამიანური რესურსების განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია

26449 204541059

საქართველო - ეროვნული გმირები

26450 405135615

ხელოვნების ცენტრი ფოლიანტი

26451 204576538

იმედის სასახლე

26452 208206118

ქ.თბილისის 86-ე ბ/ბაღის აღორძინებისა და განვითარების ფონდი

26453 205201565

ალიანსი კიბოს წინააღმდეგ

26454 226152944

ჭობისხევის სათემო ორგანიზაცია კავშირი "კახისი"

26455 204507284

რეგისტრირებული კავშირი თანადგომა ოცდამეერთე საუკუნე

26456 243125925

კავშირი "წალკის სამოქალაქო განვითარების ცენტრი"

26457 240911206

კავშირი ასოციაცია სათნოება

26458 218036783

ახალგაზრდული ასოციაცია კვალი ნათელი

26459 406265189

გო-ს კლუბი ნანა

26460 416288733

მთაწმინდის მთვარე

26461 412690244

სპორტის საწყლოსნო სახეობათა იმერეთის რეგიონალური ასოციაცია

26462 204429181

სრულიად საქ.ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მასმედიის სამართლ. დაცვის ასოციაცვია

26463 244684481

იმედის სხივი

26464 436686114

საქართველოს საპატრიარქოს ნინოწმინდის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

26465 406250943

ტრენინგისა და ქოუჩინგის საერთაშორისო ცენტრი - ინოვატორი საქართველო

26466 245578209

"თურქეთთან მეგობრობის" ასოციაცია (რ.კ.) "თმა"

26467 400157218

ქვიარ ასოციაცია-თემიდა

26468 206104348

ვეტერანთა კავშირი "თბილისი"

26469 405191215

ედუშეარი

26470 202944822

"მიმოსვლის თავისუფლების ასოციაცია"

26471 229310983

სამედიცინო და სოციალური პრობლემების მარეგულირებელი კავშირი „კონკია“

26472 406139227

კრწანისის თანადგომის ფონდი

26473 419617891

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

26474 434065236

აქტიური მოქალაქე–ანგარიშვალდებული ხელისუფლება

26475 404940597

დოხნაძეების საგვარეულო კავშირი

26476 404553381

გლობალური გამოწვევებისა და ადამიანის უფლებათა კვლევითი ცენტრი

26477 203863006

ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრალურ ხელოვანთა ახალგაზრდული კავშირი

26478 216404120

ეკონომისტთა ლიგა

26479 202185606

პერსპექტიული ტექნოლოგიების საერთაშორისო აკადემია

26480 404934979

მარიამ მაჩაიძის დახმარების ფონდი

26481 202218714

საქართველოს ფრენბურთის ეროვნული ფედერაცია

26482 400325965

საქართველოს ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაცია

26483 208212744

ადამიანთა უფლებების დაცვისა და დახმარების საერთაშორისო კავშირი ნდობა

26484 202457689

მამია ახობაძის ოჯახის საქველმოქმედო ფონდი

26485 400079623

საქართველოს სასტუმროების ეროვნული ასოციაცია

26486 400055140

ჩოხატაურის რაიონის სოფელი იანეულის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მშენებლობის კავშირი

26487 212813115

საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

26488 416303798

ფსიქოლოგიური სამყარო

26489 400030006

საქართველოს ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება - ლაზარე

26490 204930487

სელექციისა და მეთესლეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

26491 405184198

თბილისის ფსიქიკური ჯანდაცვის კრიზისული ინტერვენციის სამსახური

26492 412689559

კარდუ

26493 220415085

დევნილი ქალები საკუთარი უფლებების დაცვისათვის

26494 228542119

ველიანი

26495 412736286

დასავლეთის დრიფტის ფედერაცია

26496 238774965

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი

26497

სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარის ეკონომისტთა, ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია

26498 405106264

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა საქართველო

26499 241499188

კავშირი ,,სპორტული კლუბი ყაზბეგი"

26500 239886361

სილამაზე სულიერი სიკეთის საწინდარია

26501 404592357

კანონი და ეთნიკური ერთობა

26502 404415771

საქართველოს მემამულე ქალთა ასოციაცია / GFWA

26503 200060762

კავშირი "თანადგომა"

26504 216300544

საკალათბურთო კლუბი-კავშირი "აზოტი" /თეთრი რაში

26505 412766911

იცხოვრე ჩვენთან

26506 402183935

ქართველთა და აფხაზთა ერთობის საზოგადოება ერთობა ხვალისთვის

26507 405201268

პოლიტიკისა და რეფორმების ევროპული სკოლა

26508 405321094

კულტურული მემკვიდრეობის ინტერდისციპლინური კვლევითი ლაბორატორია

26509 205041541

საქართველოს რუს ახალგაზრდათა კავშირი

26510 426517325

ხოხობი

26511 425056752

რომან რურუას სახელობის კლუბი საქართველო

26512 406047193

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების ფონდი

26513 444957058

პროფესიონალთა ეროვნული ლიგა

26514 239406488

ივანწმინდა

26515 404887592

ანდღულაძის ვოკალური ფონდი

26516 405146738

ილიას სამართლის სახლი (ილიასი)

26517 405154425

ერთად სიკეთისათვის

26518 405199226

გეოგრაფიის მასწავლებელთა ასოციაცია

26519 405335374

დემოკრატიისა და მედეგობის ცენტრი

26520 416316016

რუსთავსერვის ცენტრი

26521 204976099

213-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

26522 202179150

ქართული საბრძოლო ხელოვნების კლუბი ხვამლი

26523 404442073

ჯანმრთელობის და ეკოლოგიის ფონდი

26524 404890695

ლიბერალი

26525 205003075

საქართველოს, რუსეთის, საბერძნეთისა და კვიპროსის ხალხთა მეგობრობის კავშირი

26526 400310999

სტრატეგიული რეფორმების ცენტრი

26527 204441050

საქ.აზერბაიჯან გაერთ კავშირი იენი იოლ (ახალი გზა)

26528 426536983

ინოვაციურ-პრაქტიკული საგანმანათლებლო ცენტრი

26529 237081242

ახალი ტექნოლოგიების დამუშავების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

26530 204987210

კულტურულ ურთიერთობ. საერთაშ. ფონდი "ქართველები"

26531 405433696

თანამშრომლობა განათლებისთვის

26532 402185050

საქართველოს ტყის რესურსების გადამამუშავებელთა ასოციაცია

26533 235445531

სამართლებრივი ინფორმაციისა და დაცვის არასამთავრობო კავშირი სამართალი ყველასთვის

26534 401981487

ქვემო ქართლის განვითარების ფონდი

26535 405283508

გამოღვიძება

26536 424611352

თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია

26537 205106491

აგრო

26538 220019361

საქ. მომსმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

26539 216414547

გარემოს დაცვის და განვითარების ცენტრი

26540 406289966

ქამ თუ ჯორჯია

26541 224631487

"რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი"

26542 212922408

დევნილთა ასოციაცია ზემო აფხაზეთი

26543 404540305

საზოგადოებრივი ინტერესების კვლევისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი

26544 204958055

ქართველთა შორის კულტურული ტრადიციების მოძიებისა და თანადგომის კავშირი ლაზარე

26545 215122757

ინფორმაციის მართვა, ეკოლოგიისა და ადამიანთა უფლებების დაცვის სააგენტო

26546 427741802

ზეგაანი

26547 203839766

იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა

26548 247007135

ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

26549 441562293

სამალე

26550 404543302

ფონდი აღადგინე

26551 245439663

ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშთა აჭარის ასოციაცია

26552 400306502

თბილი კერა ორი

26553 204460065

ფონდი აღმოაჩინე საქართველო

26554 404468811

განვითარების ინტერპარტიული რეგიონული ინსტიტუტი

26555 404995332

საქართველოს უნივერსალური ბრძოლების unifight ფედერაცია

26556 202387808

გეოეარი

26557 204415524

მამული-2000 -საქველმოქმედო ფონდი

26558 202219170

დიდ-ჩუღ. რ-ნის დაცვის პოლიციის სამმ. პროფკავშირული ორგანიზაცია

26559 202219526

ყაზანის-ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ფონდი

26560 204422767

ხელოვნ.საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კვლევისა და განვითარების ლაბორატორია

26561 402064056

ნოეს კიდობნის და კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ფონდი

26562 430800216

საქართველო,თეთრიწყაროს რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26563 405095392

ბონდო თოდუას დახმარების ფონდი

26564 430040902

ნისიბის კავკასია

26565 441995272

საქართველოს ჩოხატაურის რაიონის დაბა N:2 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26566 443567070

საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და კვლევის ცენტრი

26567 416304868

იბერიელები

26568 404480325

საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაცია

26569 204933698

ფონდი "ქართული განათლება"

26570 405259955

პოლონურ-ქართული სავაჭრო სამრეწველო პალატა

26571 216424279

ახალგაზრდული საგანმანათლებლო ასოციაცია

26572 241999904

საზოგადოებრივი კავშირი ,,ახალი ჩოხატაური"

26573 205238839

ქ. თბილისის N199 საბავშვო ბაგა-ბაღი

26574 404581911

კოპეშია

26575 445559066

ქედის ბიზნეს ასოციაცია

26576 212867931

ვახტანგ გრიგორის ძე ხორავას სახელობის საერთაშორისო ასოციაცია "ქუთაისი-დონეცკი(უკრაინა)"

26577 415590462

ჭიათურის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია

26578 424254103

მწვანე სახლი ახალციხეში

26579 203866646

"მეცნიერებისა და კულტურის ასოციაცია"

26580 404413416

ადამიანის განვითარების კვლევის ცენტრი Centre for Human Development Studies

26581 216404255

კავშირი "იმედი"

26582 202172362

საქართველოს მთიანეთის აღორძინება

26583 434160506

აგროინოვაცია

26584 405228800

ფონდი სკენარი

26585 211383536

პალიატიური მზრუნველობის საქართველოს ეროვნული ასოციაცია

26586 405412281

საქართველოს ლობისტთა ასოციაცია

26587 204414339

¿ტრანსფერი მომავალში¿ასოციაცია

26588 430034125

დასაქმებისა და განვითარების ცენტრი

26589 206031122

ადამიანი და უფლებები

26590 204573050

ბიოლოგიური აგროწარმოების ეროვნული ცენტრი "ეკოლაიფი"

26591 241998736

მონკავშირი

26592 445535298

კანადა-საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

26593 205229073

საქართველოს ნეიტრალიტეტისათვის

26594 405036759

საზოგადოებრივი მოძრაობა -ახალგაზრდები აფხაზეთისთვის

26595 200047733

შპს "საქ.რკინიგზის" ფილ. "თბ. სავაგონო უბნის პროფკომიტეტი"

26596 200263712

საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ცენტრი

26597 231283768

"ხელოვნების სალონი"

26598 426523176

დამოუკიდებელ კანდიდატ ვიდადი ემინოვის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

26599 440892580

ძიუდო კლუბი ლეგენდა

26600 423100593

სამცხე-ჯავახეთის ექსტრემალთა კლუბი

26601 248426154

აჭარის მეხანძრეთა კავშირი

26602 404903832

დემოკრატიისა და სამართლებრივი განვითარების ცენტრი

26603 405127811

საერთაშორისო ახალგაზრდული კავშირი - ლიდერი

26604 404973347

ტოლერანტობა და ადამიანის უფლებები

26605 206104106

"დამცველთა,ჟურნალისტთა და სპორცმენთა გაერთიანებული ასოციაცია"

26606 424612217

ვაინახები ადამიანთა უფლებებისათვის

26607 205026684

"საავტომობილო ტრენსპორტი"-ს ფილ. "სამეცნიერო მეთოდური ცენტრი"

26608 405533711

მედიის თავისუფლების ფონდი

26609 216401070

საქართველოს საბრძოლო ხელოვნებათა ასოციაცია

26610 205182292

ასოციაცია "იუნესკოს კლუბი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის"

26611 404613138

საბრძოლო კლუბი

26612 438113033

სპორტული კლუბი საგარეჯოს უშუ კუნგფუს კლუბი არწივი

26613 431172820

ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების ცენტრი

26614 434177428

მუჰამმად ემინ რასულზადეს საზოგადოება

26615 405022933

თსუ დოქტორანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაცია

26616 200090310

საქ.სასჯელაღსრულების ორგანოების მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი "თანადგომა"

26617 444958164

კონსტანტინე ესტატეს ძე ჩხენკელის სახელობის ხონის კულტურული აღორძინების ფონდი

26618 204427478

საქართველო-იაპონიის ურთიერთობის ასოციაცია

26619 205010851

საქართველოს ახალგაზრდა აგრარიკოს-მეცნიერთა კავშირი

26620 446969246

ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი ქობულეთი

26621 402203272

ადამიანური რესურსი ადამიანის უფლებებისთვის

26622 431948495

ინტელექტუალ მედიკოს სტუდენტთა საერთაშორისო ორგანიზაცია

26623 404473690

მიწათმოქმედთა კლუბი

26624 405332251

კენგურუ

26625 222936839

საფეხბურთო კლუბი რაჭის ფაზისი

26626 400190477

სავატეს და მუაიტაის თბილისის ფედერაცია

26627 404432789

მე დავბრუნდები

26628 239892452

სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი

26629 417891936

ქართველნი

26630 404524939

მანიფესტ სტუდიო

26631 205278778

კავკასიის სოლიდარობის ცენტრი

26632 404575740

სპორტკლუბი ბენიტა

26633 404901718

სტუნეტი

26634 405065432

საქველმოქმედო ფონდი - ქართული სავანე იერუსალიმში

26635 212835912

ქუთაისის N 5 საშუალო სკოლის მშობელთა კავშირი საფიჩხია

26636 212823818

იმერეთის სამხარეო ათლეტიზმისა და მკლავმჭიდის ფედერაცია

26637 426119620

საკირის თემი

26638 432539835

მეხილეთა ასოციაცია

26639 439392505

სათემო ცენტრი ქარძმანი

26640 248435411

საქართველოს ეკოლოგთა ასოციაცია-S

26641 404382440

ქართული საგალობლისა და სიმღერის საერთაშორისო ცენტრი

26642 415602191

ჭიათურის ფოტოგრაფიის მუზეუმი

26643 405018804

გიორგი სარქისოვის დახმარების ფონდი

26644 404951735

საქართველო არ იყიდება

26645 204956814

გუდაურის სათხილამურო კლუბი

26646 444550166

საქართველოს, ხობის რ-ნის, სოფ. ნოჯიხევის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26647 425362555

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფლების რატევანი, ზვარეთის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

26648 205036281

"არილი"

26649 204436967

ავანგარდული მოდის ასამბლეა

26650 400281672

საქველმოქმედო ფონდი თავისუფალი საქართველო

26651 218049760

შიდა ქართლის ადვოკატთა ეროვნული ასოციაცია

26652 404995797

პაიჭაძეების საგვარეულო კავშირი

26653 224080429

სამცხე-ჯავახეთის თვითმმართველობათა ასოციაცია

26654 434065753

სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობა

26655 202186188

კეთილი ნების საზოგადოება

26656 404495186

საქართველოს ღვინისა და ტურიზმის ასოციაცია

26657 412677143

თანადგომის ფონდი - დედა ტერეზა

26658 400188079

ბალხამიშვილების საგვარეულო კავშირი

26659 202066487

საქართველოს ბავშვთა კარდიოლოგთა ასოციაცია

26660 204434585

ბავსვთა ჰარმონიული განვითარების სახლი

26661 215109898

თავისუფლებისა და დემოკრატიის საზოგადოებრივი ცენტრი

26662 202060526

რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის შენობის გადარჩენის ფონდი

26663 202958246

"კავკასიის იურისტთა საერთაშორისო ასოციაცია"

26664 212814560

ქუთაისის მედიკოსთა კავშირი Aqua vitae

26665 427718927

ახალგაზრდები ბედნიერი მომავლისათვის

26666 405237355

საქართველოს ვეტერან მესანგრეთა და ქიმიკოსთა გაერთიანება

26667 205046458

საქართველოს მხატვრული ტანვარჯიშის ეროვნული ფედერაცია

26668 209478876

ევანგელისტური კავშირი `მადლი`

26669 237112968

წმიდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის საამშენებლო საქველმოქმედო ფონდი

26670 204527896

პროგრამირების მხარდაჭერის ასოციაცია

26671 405213102

ფონდი ერთად გავაგრძელოთ საქართველოს ისტორია

26672 405497485

ქალთა ხელბურთის გუნდი ფსოუ

26673 405160221

ბიოსამედიცინო კვლევების განვითარების ასოციაცია

26674 424067707

ოშორა +

26675 202056489

საქართველოს ი.გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა კავშირი

26676 204551083

საქველმოქმედო ფონდი მზე შინა-XXI

26677 220344786

ორულუს ეკლესიის განვითარების კავშირი

26678 251722257

საქველმოქმედო ფონდი "გუდავა"

26679 200085077

შნარფი

26680 204892367

საქართველოს ლიტველთა კავშირი RUTA

26681 423098267

ფერმერთა ამხანაგობა ჭობარეთი

26682 406062095

ტარყაშვილების საგვარეულო კავშირი

26683 200008053

თბილისის №62 საბავშვო ბაგა-ბაღი

26684 424067752

ახალციხე +

26685 400004874

საქართველოს ძალოვანი ვეტერანების, მარჩენალდაკარგულთა, ინვალიდებისა და პენსიონერთა
უფლებების დაცვის ერთიანი კოალიცია ლაშქარი

26686 412686829

იძულებით გადაადგილებულ პირთა (ი.გ.პ.-თა) დასაქმების რეგიონული ცენტრი ბიზნეს ინკუბატორი

26687 402145308

ასოციაცია ჩვენ

26688 204945845

საქ. თვითმმართველობის მხარდამჭერი ასოციაცია

26689 206262747

საქართველოს უკრაინელთა ასოციაცია "რუშნიკ"

26690 230870689

ააიპ "ჩხიკვთა-2009"

26691 249265879

სამედიცინო ფონდი "ცხუმი"

26692 236069954

ხეკორძი XX1 საუკუნეში

26693 445645892

საქართველოს ბელარუსთა ბიზნეს-ასოციაცია

26694 402003924

პლატფორმა თანასწორობისა და თანამონაწილეობისთვის

26695 211372851

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი

26696 404597708

საქართველოს გულის მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევის ასოციაცია

26697 223365150

ჯავახქ-ინფო

26698 404946715

საქართველოს ჯიუ-ჯიცუს ფედერაცია

26699 400092886

ვიზუალური ეფექტებისა და კომპიუტერული გრაფიკისგანვითარების ასოციაცია სი ჯი ჯორჯია

26700 419987517

ევროპული ალიანსი საქართველო

26701 402185149

წინ-სვლა

26702 426519127

ალმოსტაფა

26703 415089282

საგვიჩიო 2013

26704 212884921

კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი "კოლხიდა"

26705 204436770

სრულიად საქართველოს პიროვნებისა და თავისუფლების დაცვის ორგანიზაცია

26706 202277008

ასოციაცია ახალი ეკონომიკური ინიციატივა

26707 242262350

ჩხოროწყუს რაიონის ეკოლოგიურ, საგანმანათლებლო და ჰუმანიტარული კავშირი - შუშელი

26708 445440700

იმედი 2015

26709 405473116

საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ასოციაცია

26710 404571110

თბილისის ნარდის ფედერაცია

26711 406092035

ასოციაცია LITERA

26712 404851601

ჯეოტოლერანტი

26713 437060680

საქართველოს მესხთა ახალგაზრდული მოძრაობა

26714 205052556

არქიტექტურისა და მშენებლობის ხელშეწყობის ასოციაცია

26715 402026419

მშვიდობის ინსტიტუტი

26716 400224672

ქართული საბრძოლო ხელოვნების თბილისის ფედერაცია ხრიდოლი

26717 208210666

ქ. თბილისის სამეჯლისო–სპორტული ცეკვების მოყვარულთა და პროფესიონალ მოცეკვავეთა ასოციაცია
(კავშირი)

26718 404927898

PAPA

26719 405129329

ევროპის დენტისთ სტუდენტთა ასოციაცია-თბილისი

26720 231244329

საზოგადოებრივი კავშირი "ლავანი"

26721 445645598

არტრადარი

26722 212812777

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ქართული ცეკვა

26723 438107200

ფონდი გარეჯელები

26724 445592001

ფიგურული ციგურაობის კლუბი ფილოსოფია ყინულზე

26725 445399391

აგროსერვის ცენტრი

26726 200206954

კავშირი "კულტურული განვითარების სასწავლო ცენტრი"

26727 215119315

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული კავშირი ფაზისი-2002

26728 225059076

იმერეთის მხარის პენსიონერთა კავშირის ბაღდათის განყოფილება

26729 404904225

სრულიად საქართველოს ხარატიშვილთა საგვარეულო კავშირი

26730 405454752

შვედეთის კურსდამთავრებულთა ქსელი საქართველოში

26731 404463763

საზოგადოებრივი და შემოქმედებითი გაერთიანება ეროვნული იმპერატივი

26732 224069898

სამხარეო ვეტერინალური სამსახური

26733 412671746

XXI საუკუნის კოლხეთი

26734 204426736

საქ. საგადასახადო შემოსავლების სისტემის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

26735 443856123

სამოქალაქო ჩართულობის განვითარების ცენტრი თანამონაწილე

26736 412685278

იმერეთის ხელბურთის ფედერაცია

26737 439870276

მონადირეთა ფედერაცია 2020

26738 404978146

საქართველოს დევნილთა და ომის ვეტერანთა სახალხო კავშირი-ღირსება

26739 434171362

ახალგაზრდთა მეგობრობის საერთაშორისო ორგანიზაცია

26740 204958705

"ანიმა"

26741 204569644

ნაპერწკალი

26742 230867210

იმედი 2006

26743 205181293

საქართველოს ფეხბურთის მწვრთნელთა ასოციაცია (რეგისტრირებული კავშირი)

26744 202177410

ამიკა

26745 205251644

სოციალური კეთილდღეობისაკენ

26746 205099855

საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის საზოგადოება

26747 204557274

საქველმოქმედო ფონდი "უნივერსი"

26748 215613370

გზად ჭიათურისკენ

26749 219627642

ტყიბულის წითელი ჯვრის საქალაქო საზოგადოება

26750 405529398

ჩუმენი

26751 405092983

შენ, მე, ჩვენ ცვლილებებისთვის

26752 200047868

საქ. კვების მრეწველობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის პროფკომიტეტი

26753 405304031

წყალბურთის კლუბი არენა

26754 435891563

სვანეთის ახალგაზრდული ცენტრი

26755 419997613

თბილისის საბუღალტრო სკოლა

26756 400274476

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ეროვნული ქსელი

26757 205016463

"თანამედროვე სკოლა ბავშვთა სახლისათვის"

26758 405277043

სახალხო პოლიტიკის ინიციატივა

26759 405310603

ქართული სოფლის აღორძინების და განვითარების ფონდი

26760 419988099

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი ალიანსი

26761 404910833

მარინა ცერცვაძის სახელობის ფიგურული სრიალის სპორტული ცენტრი

26762 454406982

მადონა ჯოლოგუას დახმარების ფონდი

26763 249270042

საქ. ტერიტ. მთლიანობისთვის მებრძოლთა შვილების სპორტ კავშირი " ჯანსაღი მომავალი"

26764 417890278

საქართველო,შიდა ქართლი, გორის რაიონის სოფელ ახალუბანის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

26765 200200120

მოქალაქეთა უფლებების დაცვის და კორუფციასთან ბრძოლის კავშირი

26766 202059850

საქართველოს ადამიანთა უფლებებისა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის კავშირი

26767 404596889

ქართული ფონდი

26768 404855206

საქართველოს მხატვარ-კალიგრაფთა კავშირი

26769 400303426

საქართველოს ქარის ენერგიის ასოციაცია ვინდ ჯორჯია

26770 224072759
26771 212917780

სათემო ორგანიზაცია "სელიანი"
მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გელათის სასულიერო აკადემია და
სემინარია

26772 202945046

პრომეთეოსი

26773 233645749

სათემო კავშირი გვიმბალაური

26774 215608224

საფეხბურთო კლუბი "მაღაროელი", კავშირი

26775 402205957

ს.კ. ტიტები

26776 418471031

გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო

26777 204939772

ლტოლვილთა და უმცირესობათა პრობლემების ინსტიტუტი

26778 405321361

სტუდენტური ასოციაცია მწვანე

26779 412718572

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის საფიჩხიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26780 430033867

საქართველოს იმერეთის რეგიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

26781 400144893

ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება

26782 426546295

აუტიზმ ფედერეიშენ ოფ თურქი სთეითს

26783 404947126

კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი-ქუთაისი

26784

დუშეთის რაიონის ფეხბურთის ასოციაცია

26785 233646766

სათემო კავშირი ხიდმაღალა

26786 204992632

საქართველოს აშუღთა კავშირი

26787 446958007

დობორჯგინიძე

26788 200258121

ქართული მუსიკის მოყვარულთა საზოგადოება

26789 205292823

ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება

26790 402019917

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

26791 205258816

საქართველოს შეფასების ასოციაცია

26792 426524022

საფეხბურთო კლუბი სართი-სართიჭალა

26793 405083920

ბლო

26794 404588184

ხელსაქმის სამყარო

26795 431172143

ჭადრაკისა და შაშის კლუბი კახეთი

26796 228534565

ღვთისმშობლის შობის სახელით სამლოცველო სახლი

26797 405273779

მდგრადი ტურიზმის ბიზნესის ასოციაცია

26798 202194847

საქ.სატრანსპორტო პოლიციის თანამშრომელთა დახმარების საზოგადოება

26799 245612109

ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრი

26800 438116012

გეორგიანელი

26801 404928628

სუფთა პოლიტიკა

26802 415097585

კანოე კლუბი საქართველო

26803 242002952

სათემო კავშირი - ნაბეღლავი

26804 243126176

წალკის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა

26805 205245723

საქართველოს თვითდასაქმებულთა და ვაჭრობის სფეროში მომუშავეთა პროფესიული კავშირი

26806 415090243

ყველა ერთმანეთისთვის

26807 412716397

ქუთაისის ჭადრაკის ფედერაცია

26808 248435616

აჭარის ბიენალე-არტ ლაბორატორია

26809 406299036

თავისუფალი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ფონდი

26810 220415263

ჟურნალისტთა დაცვისა და განვითარების ცენტრი ,,თავისუფლება"

26811 204490639

კრივის აღორძინება

26812 220353891

რეგისტრირებული კავშირი ოდიში XXI

26813 423100236

ვეტერანთა კლუბი

26814 204412536

საქართველოს ენერგეტიკოსთა საზოგადოება

26815 401989050

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის ქართლოს ღარიბაშვილის საარჩევნო ფონდი

26816 216403906

რუსთავის %19 საშ.სკოლის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

26817 202353345

ასოციაცია "საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრი"

26818 204553544

ჯენუ

26819 405409847

გამა

26820 400033236

შინდისის გმირების მემორიალის ფონდი

26821 400234992

გეზი

26822 404437739

თეა ჩიტაძის დახმარების ფონდი

26823 404419376

მწვანე აკადემია

26824 402031136

საქართველოს ნეირო-ლინგვისტური ფსიქოთერაპიისა და ნეირო-ლინგვისტური პროგრამების ასოციაცია

26825 422990124

ამბროლაურის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი

26826 204953381

ეკოტექი

26827 228525815

საქართველოს სოციალური პარტია (სსპ)

26828 405022700

ბრძოლა, უფლება , ადამიანი

26829 204441309

საქველმოქმედო ფონდი იყავი შემდეგი

26830 202059002

რაგბის კლუბი

26831 204429831

კავშირი ბიბლიურ-თეოლოგიური ინსტიტუტი

26832 415088844

თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონალური
საკომუნიკაციო ოფისი

26833 206115639

ამერიკის ევანგელისტური მისიის საზოგადოება

26834 428887662

სეიჰანლი სანატ ვაკიფი

26835 412677269

ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

26836 412698068

ალპური კლუბი შხარა

26837 205172579

დისტანციური განათლების საქართველოს ეროვნული ასოციაცია

26838 445635652

საქართველოს მშენებლობის ექსპერტთა ეროვნული ასოციაცია

26839 204993971

"ბუ-ნება"

26840 220342859

რეგისტრირებული კავშირი ღუზა

26841 209455178

`საქართველოს ავტომოყვარულთა კავშირი`

26842 406327443

აფხაზეთის სამბოს ფედერაცია

26843 412674529

საკვალი

26844 405225830

საქართველოს პროფესიული დარტსის ფედერაცია

26845 420431697

გამომცემლობა დისკუსია

26846 443857122

მედია მონიტორინგი

26847 405048489

სპორტული კლუბი ჯვაროსნები

26848 415093124

შევარდენი-2014/9

26849 202960894

ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის ადამიანის უფლებათა ასოცირებული საერთაშორისო კომიტეტი

26850 419983842

არასრულწლოვანთა და ხანდაზმულთა თანადგომის ცენტრი მადლი

26851 402046558

თბილისის სპორტული თევზჭერის კლუბი ალტიმეიტ ფიშინგ

26852 400318189

რეგიონული პოლიტიკის კვლევის ცენტრი

26853 442734356

საქველმოქმედო საზოგადოება სქურის ფონდი

26854 415601361

მომავალი იწყება აქ

26855 405071522

საქართველოს პარაოლიმპიური ფონდი

26856 204987005

"საქართველოს ახალგაზრდა ფეხბურთელთა ხელშეწყობის ასოციაცია"

26857 226573035

კავშირი "გარემოს დაცვის საინფორმაციო ცენტრი"

26858 400293570

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის პროფესიული კოლეჯი

26859 203864844

საქართველოს სტუდენტ მედიკოსთა ასოციაცია

26860 204985187

ვ. დვალიშვილის სახ. მე-4 ქართული გიმნაზიის განვითარ. ფონდი

26861 200008160

თბილისის №43 საბავშვო ბაგა-ბაღი

26862 405072567

ფონდი ცისფერყანწელთა ხსოვნისათვის

26863 202358117

საქართველოს აღორძინების კავშირი "თანადგომა"

26864 421272134

თანადგომა მომავალი წარმატებისათვის

26865 445490941

უსინათლოთა ხმა

26866 226155825

ბალუ

26867 223353911

კავშირი ,,ქართული ენის ასოციაცია"

26868 439394184

მედიატორ ჯგუფი

26869 405422920

ორშაბათის დილის კლუბი

26870 401973619

იბერიულ–კავკასიური კლუბი

26871 443570805

ევროკლუბი-იმერეთი

26872 405185543

ჩვენ ვიკვლევთ

26873 404392947

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის დედათა და
ბავშვთა თავშესაფარი

26874 416333435

კრეატიული სივრცე ახალგაზრდობისთვის

26875 400004963

ლაქი ვილიჯი

26876 434173887

საერთაშორისო მრავალფეროვანი სპორტული კონფედერაცია

26877 406129586

საქართველოს ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაცია

26878 445571006

წყალობის სახლი

26879 404383751

რელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის

26880 205261161

ახალგაზრდა საინტეგრაციო ცენტრი

26881 454412617

კერძო სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების ასოციაცია მნათი

26882 400220783

ჰუმანიტარული უსაფრთხოების ფორუმი

26883

აჭარის მომხმარებელთა კავშირი

26884 405213834

საქართველოს ვეტერან ძიუდოისტთა კავშირი

26885 424065291

ხიდი 2010

26886 227725879

კავშირი "იბერია და პერსპექტივა"

26887 404407281

საქველმოქმედო ფონდი ლევან მურთაზაშვილი

26888 405389280

ქვატრო საქართველო

26889 235895304

კავშირი გულერი

26890 434067163

ტურიზმისა და კურორტების განვითარების ცენტრი სქიმერი

26891 204536671

ადამიანის ღირსებისა და უსაფრთხოების დაცვის ეროვნული ლიგა

26892 404568552

საქართველოს დოჯბოლის ფედერაცია

26893 205018648

არარეგისტრირებული კავშირი "ელევენი"

26894 431437420

საერთაშორისო დაკვირვების დეპარტამენტი

26895 405511717

ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების განათლების ასოციაცია

26896 400290243

სამოქალაქო საზოგადოება სამშობლო

26897 202187944

იურისტთა კავშირი

26898 206330941

გავერთიანდეთ სიკეთისთვის

26899 415106441

ქეარ თაიმი

26900 434174010

საბრძოლო ხელოვნების მსოფლიო ფედერაცია

26901 405367240

ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი

26902 202215959

თავისუფალი აზრი

26903 239399628

სოსო წერეთლის სახელობის საჩხერის სამხატვრო სკოლა

26904 419987152

განათლების სახლი

26905 212829251

საქართველოს ექიმთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი "ჰეკატე"

26906 216395078

საქართველოს დამოუკიდებელ ექსპერტთა ეროვნული ასოციაცია

26907 437977940

საქართველოს, ონის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ ონის №1 დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

26908 404977450

კომუნიკაცია +

26909 400305031

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ბენროი

26910

მადლი

26911 401972656

ძვლოვანი სისტემის მეტაბოლურ დარღვევათა საქართველოს ასოციაცია

26912 230869539

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლებისა და სოციალურად დაუცველთა დახმარების ცენტრი

26913 423352017

ახმეტის მუნიციპალური ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი

26914 405504743

საქართველოს თანასწორობის ასოციაცია

26915 429324965

მთის სათემო ქსელი

26916 400085572

ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის კომპლექსური სპორტული ცენტრი

26917 205022107

"თბილისis ახალგაზრდობის ქრისტიანული ასოციაცია"

26918 203865736

"ქალთა ჯანმრთელ. დაცვისა და ცხოვრ. ჯანსაღი წესის დანერგვის ფონდი"

26919 205256890

საქართველოს ცხოველთა დაცვის და ჯიშიანი ძაღლების მოყვარულთა საზოგადოება

26920 245576256

ასოციაცია ფლორა და ფაუნა

26921 432549511

შიდა ქართლის რეგიონში კულტურის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი - ლამისყანა

26922 415096158

საქართველოს მხატვართა საერთაშორისო შემოქმედებითი კავშირის ფოთის რეგიონალური
ორგანიზაცია

26923 245533490

საერთაშორისო დახმარებათა საქველმოქმედო ფონდი მადლი

26924 439866030

საერთაშორისო მშვიდობის სახლი

26925 420010302

ახალი თაობა 2022

26926 202209458

ტექნოლოგიური ცენტრი

26927 223238413

ახალგორის ბიზნესის ხელშემწყობი ცენტრი

26928 405020784

სამოქალაქო თავდაცვისა და მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ფონდი მარჯი

26929 442732580

საქართველოს, სამეგრელოს, წალენჯიხის რაიონის სოფელ ჭალეს,სოფელ მუჟავას დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

26930 417882410

ფიროსმანი

26931 436047591

აგრონომიული საქმიანობის განვითარების ასოციაცია

26932 405367632

ფარდული

26933 204951365

"ლეგე-არტი"

26934 211363086

საქართველოს ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

26935 405139595

ასოციაცია სიესარ ნეთვორქ ჯორჯია

26936 205272257

ფონდი "ხელოვნების მართვის ჯგუფი"

26937 202336711

ააიპ კავკასიის კულტურისა და ხელოვნების საერთაშორისო ფედერაცია

26938 249269223

ფონდი "აღმშენებლობა"

26939 200277048

ფონდი "რწმენა, იმედი, სიყვარული XXI"

26940 404379748

კავკასიის ახალგაზრდობის განვითარების ასოციაცია

26941 448416349

ბლუ გეით

26942 402128014

გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და განათლების ცენტრი

26943 400264860

ახალი თაობა-ერთად არსებობისთვის

26944 205254801

ევროპულ ძიებათა ინსტიტუტი

26945

თიანეთის ეროვნული დარბაზი - ჟალეთი

26946 446961538

თანალმობა

26947 405380001

მშვიდობის კვლევების ცენტრი თბილისი

26948 212799239

დასავლეთ საქართველოს უშუს ფედერაცია

26949 202057255

ბავშვთა დაცვის კავშირი

26950 218042909

ქალთა საზოგადოება (ასოციაცია) ათინათი

26951 205271613

ჯანმრთელობა და ქალი

26952 441995842

გაერთიანება საზოგადოებრივი უფლებადამცველი

26953 202064808

შალომ კლუბი

26954 415086855

სამეგრელოს რეგიონალური WTF ტაეკვანდოს ფედერაცია

26955 206089169

რემედიქალი

26956 204576592

გრინ ჯორჯია

26957 216432938

კავშირი "საქართველოს ტაეკვონ-დოს კლუბი "ჯიქები"

26958 204573121

ხელოვნების უმაღლესი სკოლა - ეიჩესეი

26959 218043711

გორის რაიონის ბიბლიოთეკების განვითარების კავშირი

26960 439869304

შშმ ბენეფიციართა დღის ცენტი "სიკეთე"

26961 405349662

კვარტეტი იბერი

26962 404899990

თანამედროვე მმართველობა

26963 402049715

ინოვაციური განათლების ეროვნული ფონდი

26964 422717028

ვარხანი 2010

26965 204966135

საქართველოს კულტურულ და ისტორიულ ძეგლთა და საეკლესიო სიწმინდეთა დაცვის ასოციაცია

26966 245438183

პაციენტის უფლებათა დაცვის კავშირი

26967 251720384

საქართვ. გენოციდის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების და ინვ. დახმარების კავშირი "თოსანი"

26968 204987951

საქართველოს სანერგეთა და ლანდშაფტის დიზაინერთა კავშირი

26969 220348283

რეგისტრირებული კავშირი გედი - 2002

26970 424617052

კახეთის განვითარების ევროპული სახლი

26971 405257396

არტ ალიანსი

26972 424073558

საერთაშორისო ფონდი ხულგუმო

26973 202219786

საზოგადოებრივ ინიციატივათა ცენტრი

26974 205255310

საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება

26975 400285008

მხატვართა ლიგა

26976

ბავშვთა საფეხბურთო კლუბი უნივერსიტეტი

26977 225369348

ბოლნისის რ-ის შემდგომი განვითარების კავშირი

26978 204394930

უცხოეთში მცხოვრებ თანამემალეებთან კულტურული კავშირის საქ. საზოგადოება

26979 215120615

მამუკა ჯალაღონიას სახელობის გლობალური ტაეკვონ-დოს კლუბი ლიდერი

26980 245625177

აჭარის ფიგურული ციგურაობის ფედერაცია

26981 405279407

საქართველოს სამოქალაქო მოძრაობა

26982 443567711

ვაკეთოთ სიკეთე

26983 239865437

სენაკის მემამულეთა კავშირი იმედი

26984 205055642

საქართველოს რადიაციულ ონკოლოგთა ასოციაცია

26985 405016183

ნადარაიათა საგვარეულო კავშირი

26986 416318620

+ია

26987 205205678

მხატვრობის ხელშემწყობთა საზოგადოება

26988 404996821

საქართველო-კავკასიის სტრატეგიული კვლევის ინსტიტუტი

26989 237092980

მაკვანეთი-2000

26990 404404293

მოძრაობა ქართული რეალობა

26991 418477874

გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი

26992 400148924

დუო ბრავო

26993 405026396

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი დედის ცრემლები

26994 205169084

საქართველოს აქციონერთა და ინდმეწარმეთა უფლებათა დაცვის კავშირი

26995 245438511

საქართველოს სკაუტური მოძრაობის აჭარის ორგანიზაცია

26996 405428185

ენდოკრინოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი

26997 226580027

ააიპ საფეხბურთო კლუბი "გარდაბნის რაინდები"

26998 204571230

საქართველოს ტეხასური პოკერის "ჰოლდ-ემ"-ის ფედერაცია

26999 400298389

ლიდერ ქალთა საზოგადოება

27000 240392927

სიღნაღის რაიონის ათლეტიზმის ფედერაცია

27001 204525175

რენას და დათოს ფონდი

27002 406035623

საერთაშორისო საზოგადოებრივი კულტურულ-საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს
ბელორუსთა კავშირი ბელორუსული სიაბრები

27003 204973298

"ახალგაზრდული კლუბი ფავორიტი"

27004 405107432

იანგ დოქთორ ქონსალთინგ

27005 433643765

ლანჩხუთის საზოგადოებრივი დარბაზი

27006 422737934

თავისუფალი ინიციატივა

27007 402153067

პლათფორმა დემოკარტიული საქართველო

27008 226119946

ბორჯომის მშენებელთა კავშირი

27009 249261418

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქალთა საბჭო

27010 202171381

თბილისის N64 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27011 401974155

თბილისის კარდიოლოგთა საზოგადოება

27012 246761623

მახუნცეთი-06

27013 205286126

ნოეს მემკვიდრენი

27014 204447964

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების საქველმოქმედო ფონდი იმედი - 7

27015 204414197

¿გარემოზე ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზემოქმედების საერთ. ცენტრი¿

27016 402005511

საქართველოს ქიორლინგის ასოციაცია

27017 200125676

კავშირი საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია

27018 202286560

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების ფონდი

27019 405095409

კისჰაკი

27020 205004788

საქართველოს ახალგაზრდა მოხალისეთა ლიგა

27021 400293669

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სკოლა-პანსიონი

27022 204957760

კავშირი გარემოს რეაბილიტაციის ჯგუფი "ერჯი"

27023 248056703

ხულოს მინიციპალიტეტის სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი

27024 212812740

საქართველოს მეწარმეთა და ვაჭრობის მუშაკთა კავშირი.

27025 231260550

თელავის საადვოკატო ბიურო

27026 227772041

"გურჯაანი-1"

27027 204900278

საქართველოს ბეისბოლისა და სოფტბოლის ეროვნული ფედერაცია

27028 240393052

კამბეჩოვანი

27029 232003195

მშრომელთა უფლებების დაცვის კავშირი

27030 204427343

შავი ზღვის რეგიონისა და ბალკანეთის ქვეყნების ეროვნული კოოპერაციული ორგანიზაციების კავშირი

27031 436042827

საქართველოს სამეფო სახლი

27032 404903878

ADRENALINE.GE

27033 405294783

ფიგურულ ციგურაობაში აკრძალული ხერხებისა და მასტიმულირებელი საშუალებების გამოყენების
წინააღმდეგ ბრძოლის ფედერაცია

27034 242731317

პენსიონერთა და ვეტერანთა პროფესიული კავშირი

27035 404919656

ფონდი თრეხვი

27036 400084939

უსახლკარო მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო ცენტრი

27037 405298360

მთის ფონდი

27038 404531707

თეატრალის ფონდი

27039 429323485

საქართველოს, ბულაჩაურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27040 209482353

საქ. ომებისა და რადიაციულ კატასტროფების მსხვერპლთა ფონდი `ანვაგო`

27041 416297304

საქართველოს ქვემო ქართლის რეგიონის საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა განვითარების და
ინვესტირების ცენტრი

27042 436254866

ასოციაცია საზოგადოების კეთილდღეობისთვის

27043 219628080

"საქართველოს ქორეოგრაფიული ხელოვნების მოღვაწეთა კავშ. ტყიბულის ქორეოგრაფიული სტუდია"

27044 205002664

"გეოლოგთა მინერალური ნედლეულის დამუშავების ტექნოლოგთა და ექსპერტთა კავშირი"

27045 218082848

ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელის გორის გიმნაზია

27046 204434763

საქ. ტერიტორ.სტრატ.მნიშვნელ. ობიექტ. დასაქმებ. და ეროვნ. კონტრ. საზოგ.ცე

27047 412714834

იმერეთის ბოდიბილდინგისა და ფიტნესის ფედერაცია

27048 406322313

საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია

27049 418476429

ხმელი წიფელი

27050 202170756

საქართველოს კოლექციონერთა ეროვნული ასოციაცია

27051 205000407

კავკასიის მწვანე სივრცე

27052 203853874

ქ. თბილისის №55 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27053 204983483

არასამთავრობო საერთაშ ორისო კავშირი "გლობუსი"

27054 205188483

კავშირი - ინტეგრაციის ცენტრი საქართველოში დაბრუნებული საზღვარგარეთ მცხოვრები
ქართველებისათვის

27055 405013275

საერთაშორისო ასოციაცია მშვიდობის ელჩები

27056 405145285

საქართველოს დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი

27057 405092572

ვოქს პოპული

27058 203862542

საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატა

27059 237097967

სოფელ კონჭკათის და სოფელ მერიის საკრებულოთა გაერთიანება მამული

27060 203868742

კავკასიის აბორტსაწინააღმდეგო ცენტრი

27061 415100571

ანტიკორუფციული ბიუროს საერთაშორისო ცენტრი

27062 203833263

თბილისის №155 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27063 204524648

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ასოციაცია

27064 251720339

გლეხთა საკრედიტო კავშირი "სათანჯო"

27065

საერთაშორისო სოროპტომისტთა კლუბი ფოთი

27066 404427349

ხარხელაურების საგვარეულო კავშირი

27067 445544732

ოლიმპიელ მოჭადრაკეთა კავშირი

27068 217892840

შიდა ქართლის პედაგოგთა ასოციაცია განათლება XXI

27069 406262486

იურიდიული კვლევის ცენტრი

27070 426529081

აზერბაიჯანელი პედაგოგების კავშირი საქართველოში

27071 212816657

იმერეთის სამხარეო კარატე-დო კლუბი ლომის ბუნაგი

27072 406077463

ვეტერანები ვეტერანებისათვის საქართველო

27073 216395988

რუსთავის ჭიდაობის ეროვნული კავშირი ერთობა

27074 446975596

თხილაიშვილების საგვარეულო ფონდი გვარის ერთობა

27075 242271395

სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
სამუსიკო სკოლა

27076 205251430

ქ. თბილისის N134 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27077 405036492

წმ. ნინოს სახელობის ქრისტიანული მართლმადიდებლური აპოლოგეტურ-მისიონერული ცენტრი

27078 404872946

ლეკვეიშვილთა საგვარეულო კავშირი

27079 208192775

თბილისის ბერძენთა კავშირი "არგო"

27080 220415557

პლანეტა XXV

27081 200209791

საერთაშორისო ურთიერთობათა განვითარების ფონდი - ერთობა

27082 400184812

ჩოგბურთის განვითარების ფონდი-2016

27083 202454236

ჯიესსიემ (ჯორჯიან სთუდენთ ქრისთიან მუვმენთ)

27084 206232192

განვითარება და მომავალი თაობა, ეროვნული სამართლიანობის დამკვიდრების გულშემატკივართა
კავშირი "ნათება"

27085 418467983

შიდა ქართლის რეგიონის მძლეოსნობის ფედერაცია

27086 400030015

ღლონტების საგვარეულო კავშირი

27087 422430104

აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

27088 240892003

ქალთა ასოციაცია საფარველი

27089 206343848

პატიმართა და მათი ოჯახების დახმარებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ფონდი

27090 223366435

სამცხე-ჯავახეთის ქალები მშვიდობიანი საქართველოსთვის

27091 405022327

ფონდი კალიგრამი

27092 437064347

გურიის სამოქალაქო ცენტრი

27093 228525691

რ-ნის პროფკავშირების ორგანიზაციების თავ-რეთა საკორესპოდენტო საბჭო

27094 205262151

საქართველოში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის და მეწარმეთა სამართლებრივი ინტერესების
დაცვის საერთაშორისო ასოციაცია

27095 402100668

მოქალაქეობრივი ცნობიერების განვითარების ცენტრი

27096 404999515

თბილისის შერეული ორთაბრძოლების ფედერაცია Tbilisi Federation of Mixed Martial Arts

27097 205038500

ეს-ო-ეს ლენდ

27098 243122786

ბარეთი

27099 445489828

საქართველოს ქალაქ ბათუმის, ჯავახიშვილის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27100 220342671

რეგისტრირებული სათემო კავშირი ვექტორი

27101 406316749

ინიციაქტორი

27102 232578680

კავშირი ,,მეგობრობა"

27103 404583599

მანგლისის განვითარების ფონდი

27104 205278046

ვუმღეროთ მომავალს

27105 436685874

ნინოწმინდის მუნიციპალური გაზეთი არშალუის

27106 205207480

ჭეძიანგი

27107 415596652

კარიანი კლდე

27108 405503361

საქართველოს შეფასების საზოგადოება

27109 406059839

გოქსაძეთა და გოგსაძეების საგვარეულო კავშირი

27110 404404426

თბილისის დიდი სინაგოგა

27111 202063248

საქ.შოტოკან კარატედოს კავშირი

27112 416288412

იბერიელთა კიდობანი

27113 401966930

საქართველოს ახალგაზრდა ტურისტული ორგანიზაცია

27114 204569430

ქალაქ თბილისის კარატეს ფედერაცია

27115 417880671

საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდი მადლი ჰქენი

27116 405137604

საქართველოს ლარპის (ცოცხალი მოქმედების როლური თამაშების) ფედერაცია

27117 402168505

არტისტერიალი

27118 215103484

ბუნებისა და გარემოს დაცვის კავშირი-ეკოლოგია

27119 249270532

მეწარმე ქალთა ფონდი

27120 412752123

ახალგაზრდები რეგიონისთვის

27121 205175451

საქართველოს ტრანსფუზიოლოგთა ეროვნული ასოციაცია

27122 445496954

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, მსუბუქი, კვების და გადამამუშავებელი
მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი

27123 216407617

ასოციაცია "თანადგომა"

27124 232561518

კასპის რაიონის ისტორიული კულტურის ძეგლების დაცვისა და მოვლა-პატრონობის ფონდი

27125 445430052

რაგბის კლუბი დელფინები

27126 444959387

ხონის დევნილთა საინიციატივო ჯგუფი

27127 405255165

საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სააგენტო

27128 406091893

ძიუდო კლუბი ლიდერი

27129 211367313

შავი ზღვა-კასპიის რეგიონის ვაჭრობისა და საფინანსო-ეკონომიკური ურთიერთობების საერთაშორისო
ასოციაცია "ნიბეკი"

27130 202443454

სტუ კურსდამთავრებულთა კლუბი

27131 405270512

განათლებისა და კვლევების ცენტრი

27132 426525851

მწვანე მთვარე

27133 435431089

დავით ჯიქიას საარჩევნო კამპანიის ფონდი

27134 426115795

საქართველოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ასოციაცია

27135 204558978

სოფლად საოჯახო მეურნეობათა თანადგომისა და სტიმულირების ფონდი მამითადი

27136 415105763

ბლექსი 2019

27137 205259520

სიკო დოლიძის ქართული კინოს განვითარების ფონდი

27138 218082820

იმედი

27139 216368428

ქვემო ქართლის სათათბირო

27140 246756167

ვარაზა

27141 423098793

ახალგაზრდული კავშირი 'ახალი თაობა-მესხეთს'

27142 424068092

კულტურულ-ჰუმანიტარული საზოგადოება 'საძმო-ტოლერანტი'

27143 421277772

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება

27144 405229818

სახელმწიფო და მოქალაქე

27145 245441838

ასოციაცია ჰეფესტო

27146 402161566

სახელოვნებო განათლება საზღვრებს გარეშე

27147 426534360

საქართველოს მებოცვრეთა ასოციაცია

27148 404634721

გიორგაძეების სადროშო

27149 404453293

პრეზიდენტობის კანდიდატის-მამუკა მელიქიშვილის საარჩევნო კამპანიის მხარდაჭერის ფონდი

27150 432546211

ჯამბაკურ-ორბელიანთა ციხე-სასახლე მუზეუმის ლამისყანის კომპლექსის მოვლა-პატრონობისა და
გადარჩენის ფონდი

27151 400275590

ახალგაზრდული საზოგადოება პარსიფალი

27152 224069718

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ახალციხის რაიონული ცენტრი

27153 443119224

ბედიანის ბავშვთა ცენტრი

27154 431171723

საზოგადოების ინფორმირებისა და უფლებათა დაცვის ცენტრი

27155 426530248

საქართველოს გარდაბნის რაიონის სოფლების მარტყოფი, ვაზიანის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

27156 437370499

კიკ-ბოქსინგის კლუბი გურია

27157 429324527

დავიცვათ და განვავითაროთ სოფელი

27158 404469561

ათონელ წმინდანთა სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

27159 406070488

ლაშარი 2012

27160 204559414

დიალოგი განვითარებისათვის

27161 416308481

ომის ვეტერანთა სოლიდარობის კავშირი

27162 235893379

წვირმი

27163 212808611

ეპილეფსიის ცენტრი

27164 404520684

წინაპართა გზა

27165 205144627

"ქრისტიანული და ისლამური ურთიერთობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი"

27166 205021019

"იურისტთა და მეწარმეთა საერთაშორისო სახლი"

27167 405174966

საზოგადოებრივი გაერთიანება ჯერ საქართველო

27168 244973203

ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი

27169 405349840

თბილისი თუმოროუ ინსტიტუტი

27170 405350356

ფაუნდეიშენ ფორ ქეფითალ ენდ ასსეთ ფროთექშენ

27171 405238764

უკანასკნელი მისამართი, საქართველო

27172 406113968

ასოციაცია ჯანსაღი კვებისთვის

27173 404472325

საქართველოს პროგრესის ცენტრი

27174 443122773

ვორლდ ევეიქ

27175 206337374

ძიუდოს კლუბი ჯორჯია

27176 218057466

კავშირი სკრა

27177 404975648

ჯანდაცვის რეფორმების და მონიტორინგის ცენტრი

27178 405274803

საკალათბურთო კლუბი თბილისის კრონოსი

27179 236082154

კავშირი ,,ახალგაზრდა ეკოლოგთა კავშირი"

27180 204567101

საქართველოს მევენახეთა ასოციაცია

27181 401972111

საქველმოქმედო ფონდი მრავალშვილიანი მამები

27182 436040277

საქართველოს, თიანეთის რაიონის, სოფ. ხევსურთსოფელის, დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27183 400147916

კონფლიქტების მხარე მშვიდობის საფუძვლების ანალიტიკური კვლევების ცენტრი

27184 420009948

საზოგადოებრივ უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია დარბაისელი

27185 204533255

საქართველოს პირდაპირი გაყიდვების ასოციაცია

27186 406266927

ექთანთა გაერთიანება

27187 404878058

ერთად ბავშვებისათვის

27188 237091543

ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანების სათემო კავშირი ჯანმრთელობა

27189 400040004

ცეკვის საერთაშორისო საბჭოს ქალაქ თბილისის სექცია

27190 426524200

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება

27191 404479603

ფონდი დაცული საზოგადოება

27192 405221442

თავისუფალი განათლების ფორუმი

27193 404485071

გენდერული საინფორმაციო სააგენტო

27194 404427937

პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი

27195 400150242

ქართული ძალა

27196 242262751

ქველმოქმედთა კავშირი იმედი-2003

27197 248416502

აღმოსავლური ორთაბრძოლების აჭარის საკოორდინაციო საბჭო

27198 405281626

საქართველოს ჩინ ვუს ათლეტური ფედერაცია

27199 430799772

საქართველის თეთრიწყაროს რაიონის სოფლების ვაშლოვანის, ერტისის, ბორბალოს, ღოუბანის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27200 405047587

საქართველოს ბუნებრივი და ენერგო რესურსების დაცვის ასოციაია

27201 230870796

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "შეხვეტილა-2009"

27202 445601153

გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ჩოხოსანი

27203 441558253

საქართველოს ყვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფლის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27204 239868531

,,იმედი"

27205 421268041

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

27206 402198965

ქალთა სპორტული კლუბი 'ატალანტა'

27207 405050590

სოციალური სოლიდარობა

27208 204571025

ევროპის სახლი

27209 202446512

საქართველოს ებრაელ ქალთა ასოციაცია მირიამი 1

27210 400166477

მეცნიერებისა და ინოვაციების განვითარების ცენტრი

27211 204997263

ზრდასრულ მოქალაქეთა განათლებისა და საქმეების ფონდი "ენ-ეი-თი"

27212 430027847

ზესტაფონის განვითარებისა და აღორძინების ფონდი

27213 203840870

თავისუფლების ინსტიტუტი

27214 404919200

მომავლისაკენ

27215 404490467

ამირან შალიკაშვილის სახელობის ფონდი

27216 204955254

კავშირი "ჰარმონია"

27217 203844439

ველურ მცენარეთა კონსერვაციის ასოციაცია

27218 424615820

პანკისის ხეობის ტურიზმისა და განვითარების ასოციაცია

27219 405116949

ბრიტანულ-ქართული აკადემია

27220 221282396

წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის წყალტუბოს სასულიერო გიმნაზია

27221 204989441

მომსახ. სოციალური და ჯანდაცვის პრობლემების კვლევის ცენტრი "ჯანსაღი თაობა"

27222 436685115

ასოციაცია ფოკის დედათა მონასტერი

27223 216412291

საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების სააგენტო

27224 405404502

ასოციაცია ბედეკი

27225 242574781

სათემო კავშირი ოყურეში

27226 438729039

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ნაფაღაურის უბნის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

27227 239402614

საჩხერის რაიონის სამელიორაციო ასოციაცია

27228 202941889

საქართველოს პოლიტიკური კავშირი

27229 445505999

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნიჩბოსნობის ფედერაცია

27230 242730988

გრანელი

27231 220362051

რეგისტირირებული კავშირი კანონი და საზოგადოება

27232 200263231

დევნილთა პრობლემების კვლევისა და ადვოკატირების საგანმანათლებლო ქსელი

27233 205009373

"ინიციატივა"

27234 442571922

ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრი

27235 402205626

მანდილი ქეარზ

27236 426109766

ბორჯომი გამწვანება 2012

27237 424252132

ბრაითი

27238 205038001

აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა არასამთავრობო ორგანანიზაციების ცენტრი "რწმენა"

27239 245611235

ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა-ცხრაწლედი

27240 206325314

წმ. სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

27241 404475064

საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების ცენტრი

27242 240896036

ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

27243 412725626

ჩემს შემდეგ

27244 212801155

ადამიანის უფლებების დაცვისა და სამართლებრივი მომსახურების კავშირი

27245 404426135

ლუკა წულეისკირის დახმარების ფონდი

27246 236098192

სამაჩაბლო 2008

27247 404860156

მცირე და საშუალო მეწარმეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

27248 404520309

ფულვიშ

27249 418469721

ცხინვალის რეგიონის ჟურნალისტიკის ფონდი

27250 204431828

ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების კავშირი

27251 204442433

მოძრაობა სამართლიანობისათვის

27252 202943404

დემოკრაფიული აღორძინების კავშირი

27253 204546287

"მომავლის გზა"

27254 236686136

შრომის, ომისა და შეიარაღებული ძალების საბჭო

27255 445577714

არტ აფ

27256 404558929

თიფერეთ ცვი

27257 404933453

დემოკრატიული არჩევნები

27258 405111221

კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

27259 205185262

კავშირი "განათლების განვითარების ინსტიტუტი"

27260 241566934

ყვარლის მთები

27261 405029437
27262 405165477

მინერვა
საქართველოს ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის ზემო ვაკეს (სამოქმედო ტერიტორია:
არაყიშვილის ქ. ჭავჭვაძის ქ. ფალიაშვილის ქ. ირ აბაშიძის ქ. ვაკის პარკამდე) დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

27263 445528448

საორსა

27264 404453364

რკინიგზელთა და მათი ოჯახებისათვის ურთიერთდახმარებისა და თანადგომის ფონდი საქმე კეთილი

27265 405374134

ხელოვნების განვითარების ფონდი შემოქმედებითი სახელოსნო

27266 205262696

გორის რეგიონის საგანმანათლებლო ფონდი

27267 426529296

სოფელ სართიჭალის გერმანელების საზოგადოება

27268 405418748

საღი აზრი

27269 424611664

ქისტაური XXI

27270 202247602

საქართველოს ტელეკომუნიკაციების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების კავშირი

27271 406358150

კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და დაცვის ცენტრი

27272 404624475

ეი არ ვი ჯორჯია

27273 405175064

საქართველოს ნისან ტერანოს კლუბი

27274 243573101

ხარაგაულის წმიდა თორმეტი მოციქულის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი

27275 445566496

ალი და ნინოს სახელობის სოციალურ კულტურული განვითარების ქართულ-აზერბაიჯანული ცენტრი

27276 406147673

ცერებრიალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მშობელთა კავშირი

27277 401966342

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისა და პრევენციის საერთაშორისო ასოციაცია intelect plus

27278 225060019

მედეა

27279 216374929

საქ.კურორტები და საკურორტო ზონები

27280 446982668

ქობულეთის კიკბოქსინგის კლუბი პირველი

27281 404963740

ქართული ფორუმი თანამშრომლობისათვის

27282 425055628

საქართველოს ბაღდათის რაიონის სოფელ ფერსათი-ზეკარის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27283 431952247

ბარიატრიულ პაციენტთა საქველმოქმედო ფონდი

27284 235893501

ჭუბერი

27285 427736872

კახეთის გოლფის რეგიონალური ფედერაცია

27286 405097755

საქართველოს ჯანმრთელობისა და ფიტნესის ასოციაცია

27287 405290037

მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი ფონდი

27288 215112223

სულიერებისა და კულტურის განვითარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ასოციაცია აისი

27289 428885110

სამოქალაქო განვითარების ცენტრი 2018

27290 227722701

წყალმომხმარებელთა ასოციაცია "პირველი მერცხალი"

27291 405019484

თბილისის შაშის გაერთიანებული ფედერაცია

27292 412717779

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის 'უქიმერიონის' დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27293 200229001

ახალგაზრდული თაობის ალტერნატივა

27294 242732361

ჯანგაცვის წალენჯიხის რაიონული ცენტრის პროფორგანიზაცია

27295 200144833

"სამოყვარულო სპორტის ფედერაცია"

27296 405141136

ახალგაზრდული ალიანსი რეფორმებისათვის

27297 211380851

ახალი ხელოვნება

27298 445618010

ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი

27299 236684735

კავშირი ნინოწმინდა

27300 205051110

ქართული აკორდი

27301 221278383

ტყიბულისა და თერჯოლის ძეგლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის ფონდი

27302 400021953

ერთიანი ეროვნული ცენტრი

27303 404478686

ფონდი ახალი სიცოცხლე ოჯახი, სუროგაცია და სამართლებრივი მხარდაჭერა

27304 205295722

ფონდი ჩემი კერა

27305 404492492

სამხედრო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

27306 428883149

საქართველოს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: გომარეთი, მამულო, პატარა გომარეთი,
სარკინეთი, განახლება, ველისპირი - დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27307 230870616

თეთრიწყაროს რაიონის წინწყაროს ზონის ბერძენთა კავშირი - 2008

27308 203833897

"მეკობრეობასთან ბრძოლის ასოციაცია"კავშირი

27309 412718260

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის სულხან-საბას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27310 441995824

გურიის რეგიონის რეფორმატორთა კავშირი

27311 412681897

ბერი ანდრიას სახელობის საქველმოქმედო ფონდი

27312

საზოგადოებრივი კავშირი სოფლის პატრიოტი

27313 439862962

ნოსირი 2014

27314 404587176

საქართველოს ნაციონალური სტარტაპების ასოციაცია

27315 201991201

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

27316 204552019

საქველმოქმედო ფონდი ქოლგა +

27317 448051401

საქართველოს ხულოს რაიონის, დაბა ხულოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27318

დასავლეთ საქართველოს ინიციატივა

27319 224072376

კავშირი " დიაოხი "

27320 435428084

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულება მარტვილის საფეხბურთო სკოლა

27321 212915032

მრავალპროფილიანი სასწავლო ცენტრი კარიერა ინტერნაციონალი

27322 238142988

სპორტული კლუბი საგარეჯო

27323 405120890

კრიზისების მართვის ცენტრი

27324 205175246

გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

27325 400274421

მი ლაბი

27326 448402675

ჟორდანიძის საქველმოქმედო ფონდი

27327 436684768

საქართველოს ნინოწმინდის რაიონის, სოფელ განძას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27328 400096524

საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კავშირი

27329 242731344

ლაკადა

27330 404391332

არქიტექტურის ლაბორატორიის საზოგადოებრივი ასოციაცია

27331 404907990

ავტოტრანსპორტელთა და მგზავრთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

27332 401988373

ენვირო პიარ

27333 226155816

სათემო ორგანიზაცია "ბორჯომი"

27334 406168720

თრუს ჰაუნდს

27335 445551322

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია

27336 428523163

ბორანი N21

27337 240414128

წმინდა სტეფანე ხირსელის მამათა მონასტრის აღორძინების კავშირი

27338 400272557

საქართველოს პროფესიონალ და მოყვარულ მძღოლთა უფლებათა დაცვის და დახმარების საზოგადოება

27339 418470069

კოლორიტი

27340

ლიტერატურული კავშირი დიაოხი

27341 405378817

სუპერგმირი

27342 406175320

ახალგაზრდული აკადემია

27343 426112770

ბორჯომის ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირი

27344 205008855

მსოფლიო კულტურათა ურთიერთობების შემსწავლელი ინსტიტუტი

27345 416316070

სპორტული კლუბი რუსთავი

27346 402160040

აი

27347 401981655

ს.ფ. პირველი საქართველოს ქალთა კლუბი

27348 231280832

"შირიმი"

27349 205217460

ლიბერალური განათლების ქართულ-ამერიკული ინიციატივა

27350 202945554

გოზალიშვილის სახ. მაჰმადიანი ქართველების (მესხების)საერ. ასოც

27351 406069338

Caucasus Cultural Innovation Centre

27352 421270332

N58/15 ქვიტირის მაჟორიტარულ ოლქში,სერგო ენუქიძის წარმდგენი საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო
ფონდი

27353 404538595

კვლევა და ინოვაცია ბიზნეს გადაწყვეტილებებისათვის

27354 205167415

საქართველოს კლინიკური ქიმიის ასოციაცია

27355 242741477

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა
მართვის ცენტრი

27356 405135152

მოძრაობა ეროვნულები

27357 404869077

ასოციაცია თექალი

27358 220348817

რეგისტრირებული კავშირი კორცხელი XXI საუკუნე

27359 205053065

საქ საგანმანათლებლო და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება

27360 426529198

ნაგები 2030

27361 224071457

"ოპიზა"

27362 422934659

რაჭა–ლეჩხუმის ტრადიციული მეღვინეობის ასოციაცია

27363 204965225

საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერდიციპლინარული ასოციაცია "ასტროარქეოკავკასია"

27364 437075601

თანადგომა სოფელს

27365 253644089

ოჩამჩირის რ-ის ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა კავშირი ,,არადუ,,

27366 402032670

სოფელ უსახელოს წმინდათა თავთა მოციქულთა პეტრე და პავლეს სახელობის ტაძარი

27367 430805408

კონტრიბუტორიმჯ

27368 405493425

საქართველოს ფილტვის ინტერსტიციული დაავადებების და სარკოიდოზის ცენტრი

27369 236052490

ახალგორის.დუშეთის.თიანეთისა და ყაზბეგის რაიონებში საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებულის
ფონდი

27370 412746890

იმერეთის ყინულის ჰოკეის ფედერაცია

27371 400260640

პროფესიული განვითარების ცენტრი

27372 205050736

სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი

27373 404471040

საქართველოს დიპლომატიისა და პოლიტიკის აკადემია

27374 415597474

ძიუდოს კლუბი საშევარდნო

27375 202381458

თვითმმართველობის მაცნე

27376

კავშირი ბოდორნა

27377 232002999

სათემო კავშირი იმედი

27378 400099433

საზოგადოებრივი მოძრაობა ლისის ტბა

27379 205037529

საქ ახალგაზრდა ონკოლოგთა და რადიაციულ ონკოლოგთა ასოციაცია

27380 202205675

ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები

27381 404379132

ლენდ როვერ ქლაბ ჯორჯია

27382 405125779

ნანა გეგია ანასტასიას საქველმოქმედო მანდილოსანთა ფონდი

27383 231251016

ვარდისუბანი

27384 405332279

კამკა

27385 424073399

ლუჩია

27386 412671425

სამედიცინო ფონდი მკურნალი

27387 211385687

კავკასიის ხელოვანთა გილდია ასოციაცია

27388 234232050

კავშირი "საერთაშორისო ასოციაცია "პედაგოგიურ ინოვაციათა ცენტრი"

27389 204564060

საქართველოს სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაცია

27390 229319895

დუშეთის მეცხოველეთა კავშირი

27391 401996649

ორგანიზაცია აისი

27392 400006925

მუშკუდიანთა საგვარეულო კავშირი

27393 404424823

ქართული ლეგიონი

27394 226529101

აფხაზეთის ომის ვეტერანთა კავშირი

27395 202263512

საქართველოს ყრუ-ინვალიდთა კულტურის ცენტრი

27396 416324551

ჰერეთის სახლი

27397 204975615

ქალთა სახალხო დიპლომატიის საერთაშორისო საკორდინაციო ცენტრი

27398 200113652

"გალის ფერმერთა კავშირი"

27399 405340395

ანთროპოსოფიულად ორიენტირებული ინიციატივების ხელშემწყობი ფონდი კერა

27400 202942842

"სამართლებრივი რეფორმებისა და განვითარების ცენტრი"

27401 245586432

ქ. ბათუმის №8 საბავშვო ბაღი

27402 405353004

ახალგაზრდული ასოციაცია თიმ

27403 404860959

საქართველოს აზერბაიჯანელთა ახალგაზრდული ფორუმი

27404 405028232

ლანდშაფტის სფეროში მომუშავე სპეციალისტთა კავშირი დემეტრა

27405 218064617

კავშირი გზანათელი

27406 401946310

საქველმოქმედო ფონდი ,,ყოვლადწმინდა სამება"

27407 226151892

კავშირი "მაღალმთიანი რეგიონის განვითარება"

27408 405077768

ღვინის ტურიზმის ასოციაცია

27409 241566989

ედელვაისი]

27410 205200405

არტიდეა

27411 416289858

მსოფლიო მშვიდობის ცენტრი

27412 426113715

საქართველოს ბორჯომის რაიონის სოფელ ცემი, ტბა, სადგურის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27413 412741118

საგზაო მონიტორი 2018

27414 220345188

ნდობის კავშირი

27415 436255990

ბავშვთა და მოზარდთა ჰარმონიული განვითარების ცენტრი

27416 440891162

შიდა ქართლის სამბოს ორგანიზაცია

27417 229654923

ვანის სასოფლო საკრედიტო კავშირი

27418 406184025

ქ. თბილისის N37 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27419 212814123

უფლებების დაცვის და კულტურის განვითარების სააგენტო

27420 406069953

საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

27421 406089432

მწვანე, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემო

27422 406308455

კულტურული მრავალფეროვნების ჰარმონიული განვითარების ცენტრი

27423 404582466

საქართველოსა და საუდის არაბეთის ბიზნეს საბჭო

27424 412692625

მწვანე რეგიონები

27425 440390863

ბროწლიანის სათნოების სახლი

27426 404559474

ხელი

27427 202055514

თბილისის N42 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27428 204459816

ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტები ძალადობის წინააღმდეგ

27429 222936688

ამბროლაურის სანიტარული სამსახური

27430 204431383

ქ.თბილისის 183-ე საშ.სკოლის აღორძინების ფონდი

27431 231256155

"ლალისყურელი გლეხები"

27432 204964896

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ნაუტილუსი"

27433 204492138

გიორგი ასანიძის საქველმოქმედო ფონდი

27434 231199761

შემოქმედებითი ფონდი მოდ-არტი

27435 223366658

ახალქალაქის ჭადრაკის სკოლა

27436 204568486

ქართული ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი "თბილისი"

27437 405461469

საქართველოს ახალგაზრდა ფიზიკოსთა ტურნირები

27438 218082465

ძველი დისევი

27439 415099093

საქართველოს ქალაქ ფოთის სამხრეთ მოლის დასახლების დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27440 405030531

დაკარგული კულტურული მემკვიდრეობის მოძიებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი

27441 404541064

ფორ ელი - მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის ლაბორატორია

27442 441996093

გურიის ბადმინტონის ფედერაცია

27443 405000387

დარჩიების საზოგადოება

27444 212884930

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო

27445 233113314

სათემო სამეზობლო კავშირი არეალი

27446 445394680

განვითარების აკადემია

27447 400179819

საქართველოს მკლავჭიდის საზოგადოება არაგველები

27448 430035874

სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2

27449 444550102

ჭიდაობის კლუბი კოლხები

27450 406148770

ნათელი მომავალი რეგიონებს

27451 215120893

მუნიციპალური განვითარების საზოგადოებრივი ცენტრი

27452 445491959

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბადმინტონისფედერაცია

27453 202196934

მეგობრობისა და კულტურის საერთაშორისო უკრაინული ცენტრი "სვიტლიცა"

27454 211372593

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი

27455 434068331

ტაძრის მშენებლობა ნაღომარში

27456 442736309

ღიუ-ღაუ

27457 431948182

მართლადიდებლური ფონდი 'გოფანმთის

27458 400017469

საქართველოს ჯანმრთელობის მორბენალთა მოყვარულთა კავშირი

27459 405156735

ჰომეოსტაზი

27460 400183555

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, გლდანისხევის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27461 426530257

საქართველო, გარდაბნის რაიონის სოფ. სართიჭალის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27462 406280714

დედის ფონდი

27463 402094023

კავკასიის მასონთა კონფედერაცია

27464 416310986

მოყვასი-3

27465 400113649

ინტეგრალური ურთიერთობების განვითარების ცენტრი

27466 224082427

კავშირი "ორალის პრესტიჟი"

27467 402025857

ფონდი ერთად ვაკეთოთ სიკეთე

27468 202174388

თბილისის №96 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27469 440388135

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო (სახელოვნებო) სკოლების გაერთიანება

27470 421272027

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

27471 412698683

საზოგადოება ქართულ-იაპონური სახლი

27472 205013527

საქ.მეცნიერებათა აკადემიის სამშ.მექ. და სეისმომედეგობის ინსტ. პროფკავშირი

27473

სამამო

27474 400307440

სახალხო მოძრაობა ახალი ტალღა

27475 238140828

კავშირი - ხაშმის პერსპექტივა

27476 445534413

ღმერთიანი

27477 400134564

ამიერკავკასიის მეცნიერ და მკვლევარ ქალთა ასოციაცია

27478 222939408

ამბროლაურის რაიონის საკრებულოთა ასოციაცია

27479 405275544

ქალაქ თბილისის N73 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27480 418473146

გორელების გაერთიანება

27481 206332182

საქართველოს ნაციონალური კინოლოგიური ასოციაცია "ექსელსიორი"

27482 400290421

თავისუფალი სივრცის თეატრი

27483 402060390

საქართველოს სპორტის ქვიშის სახეობათა ეროვნული ასოციაცია

27484 405036884

საქართველოს აუდიტორთა კავშირი

27485 426542645

რუსთავის სამოქალაქო ერთობა

27486 402063048

საქართველოს საერთაშორისო სტემ განათლების ასოციაცია ჯი - სტემ

27487 204450174

საერთაშორისო კულტურულ-საგანმანათლებლო კავშირი რუსული კლუბი

27488 418474715

საზოგადოებრივი კვლევითი ცენტრი

27489 419985387

ახალი სიცოცხლე 2012

27490 400282573

ახალგაზრდა გეოგრაფთა ასოციაცია

27491 211400713

სასჯელმოხდილთა და პატიმართა დასაქმებისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი

27492 222443880

სუჯუნა

27493 402028408

ინიციატივა ენქეი

27494 200153680

"საქართველო-საბერძნეთის ეთნოლოგიის, ფოლკლორისა და კულტურის მკვლევართა ასოციაცია"

27495 204927865

ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების ფონდი "შეხვედრების სახლი"

27496 404607546

საქართველოს სკუტერების ეროვნული ფედერაცია

27497 216397744

თანადგომა SML

27498 402208534

ცეფირო

27499 249264102

გლეხთა საკრედიტო კავშირი "პაჩები"

27500 445465737

თანადგომა სიკეთისთვის

27501 230870670

ააიპ "სოფელი ჭივჭავი"

27502 205171482

მშობლების თანადგომა

27503 400256030

დემოკრატიული განვითარების ევროპული ინსტიტუტი

27504 200269413

საქართველოს მეტროლოგთა და სტანდარტიზატორთა ეროვნული ასოციაცია (მსეა)

27505 416347876

ძეგლთა შესწავლისა და პოპულარიზაციის ცენტრი

27506 419989310

ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი

27507 205036174

"ეკომონიტორინგის და ეკოტექნოლოგიების ცენტრი"

27508 420424981

საქართველოს, სამეგრელოს, ზუგდიდი რუხი-ახალაბასთუმნის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27509 404893754

გაბოძეთა საგვარეულო კავშირი

27510 400200803

საქართველოს ყინულის ჰოკეის კლუბი თბილისი

27511 406158125

ნატალია აბრამიძის დახმარების ფონდი

27512 401985697

ალიანსი ჯანდაცვის განვითარებისათვის

27513 204449711

კულტურული მემკვიდრეობა საზღვრებს გარეშე

27514 204432015

ქ.თბილისის მთაწმინდა-კრწანისის 71-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

27515 206118878

საგა

27516 424253916

სამცხე-ჯავახეთის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო ცენტრი

27517 239869638

სამეგრელოს იურისტთა ასოციაცია

27518 202458946

ახალგაზრდა ხელოვანთა სალონი

27519 400119108

საერო ფონდი

27520 239403089

სათემო კავშირი "არგვეთი"

27521 405007754

საზოგადოება თბილისელი

27522 205004751

"ნანათი"

27523 200084461

საქ. შ.ს. სამინისტროს და ომის ვეტერანთა კავშირი "ფარ-ხმალი"

27524 235893360

იფარი

27525 230093270

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

27526 406305920

გარი დავთიანის სახლი

27527 435428556

ბჟალავების საგვარეულო კავშირი

27528 205180141

გარემოს კვლევის ცენტრი

27529 211351954

ქ.თბილისის №87 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27530 404458699

საქველმოქმედო ფონდი 'ლიბერალური კვალი'

27531 205121125

"ჯანსაღი საზოგადოება-გზა ევროკავშირისაკენ"

27532 433101056

სათემო კავშირი ჰერეთი

27533 217893448

კავშირი საზოგადოებრივი რეაბილიტაციისა და სოციალური განვითარების სააგენტო

27534 224072642

კავშირი "სიფა"

27535 438728708

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება

27536 412700787

მულტიპროფილური ჰოსპიტალი-მედიქალ სიტის განვითარებისა და პაციენტთა მომსახურეობის
ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფონდი

27537 212913971

ახალი თაობა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის

27538 412734572

სოციოლოგიური და პოლიტიკური კვლევების ცენტრი

27539 215108176

ასოციაცია თავისუფალი თაობა

27540 416350022

ვლადიმერ (ლადო)აღნიაშვილის საზოგადოება

27541 406263145

ისტორიულ-კულტურულ ძეგლთა კვლევის ცენტრი

27542 441558155

საქართველოს ყვარელის რაიონის სოფელ საბუეს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27543 204978168

ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების კვლევის ცენტრი

27544 436254713

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

27545 440398268

სივრცის თეატრი

27546 436031134

ასოციაცია ბიო-პროგრესი-12

27547 220350723

საერთაშორისო დისტანციური განათლების ასოციაცია

27548 202064853

დიზაინერ-მოდელიორთა კავშირი

27549 437976246

ჭიორა 2011

27550 405092554

კამპუსი-თანამედროვე ხელოვნებისა და სახელოვნებო განათლების ადვოკატირების ცენტრი

27551 204978480

საქ. სპორტის განვ. კავშირი "სპორტკლუბი გიორგი ასანიძე"

27552 401956406

ასოციაცია ქვევრის ღვინო

27553 233115116

ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია "კარი"

27554 424613083

თანადგომა გზა აღმავლობისკენ 2015

27555 406116082

ქართულ ჩინური მეგობრობისა და ურთიერთობის ასოციაცია

27556 212877742

ასოციაცია რეგიონული განვითარების ახალი ინიციატივა

27557 245613910

საქართველოს კუნგ-ფუ-სა და კარატეს ასოციაცია

27558 241568594

მარჩენალდაკარგულ, მარტოხელა და შრომისუუნარო ქალთა ასოციაცია

27559 405456947

საქართველოს ვისკის ასოციაცია

27560 420429450

საჭადრაკო კლუბი დადიანი

27561 405073940

თავისუფლება და საზოგადოება

27562 445529722

ტაეკვონდოს კლუბი ნოკაუტი

27563 400096597

ერთობა 2013

27564 204903195

ნოდარ დუმბაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდი

27565 423098454

ხერთვისი

27566 405457250

საქართველოს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა მწარმოებელთა და რეალიზატორთა ბიზნეს
ასოციაცია

27567 204572168

ასოციაცია-აკორდი

27568 429319542

ქველი

27569 416308212

მესხთა საგვარეულო კავშირი

27570 205280300

დაიცავი საქართველო

27571 204431034

ქ.თბილისის 172-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

27572 405246274

ედუსფეისი

27573 405001723

მოძრაობა საქართველოს არწივი

27574 400199655

ამრა

27575 245441883

გარემოსდაცვითი ასოციაცია-ფსოვი

27576 225062749

ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბი "ახლები"

27577 204559101

კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის ცენტრი

27578 227729152

კავშირი "ველისი"

27579 427718605

კულტურულ-საგანმანათლებლო რეგიონალური ცენტრი

27580 444548928

ხობინიუსი

27581 225063338

ბაღდათის საჯარო მომსახურეთა და საზ გაერთიანებების მუშაკთა პროფკავშირი, კავშირი

27582 439871391

ქუჯი 2021

27583 445437206

გენდერული თანასწორობის ქსელის აჭარის რეგიონალური წარმომადგენლობა

27584 404567312

სოციალური პროექტების განვითარების ცენტრი

27585 406042777

საქართველო-ამერიკის საერთაშორისო ფონდი

27586 221292312

,,გეგუთის სათემო კავშირი"

27587 404410204

სულაძეთა საგვარეულო კავშირი

27588 439414992

საქართველოს სუიციდის პრევენციის ასოციაცია

27589 205290852

საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის ცენტრი

27590 405149691

გიორგი ლოსაბერიძის დახმარების ფონდი

27591 206101608

ვეტერანთა საბჭო

27592 206167315

ახალგაზრდა იურისტთა ალიანსი

27593 404433458

აფხაზეთის ვეტერანთა კავშირი

27594 204526502

ასოციაცია დემოკრატიის განვითარებისათვის

27595 443870820

სამართლის სასწავლო ცენტრი

27596 216426124

თანაბართა კავშირი

27597 245435202

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ძიუდოს ფედერაცია

27598 245620715

საერთაშორისო ორგანიზაცია თანადგომა, აღმავლობა, ზნეობა

27599 205273096

საზოგადოება - დიადემა

27600 448393532

მაჭახელა

27601 204966723

"გარემოს შესწავლისა და გაჯანსაღების საერთაშორისო ცენტრი"

27602 220350313

კოლხ მასტერ

27603 204525371

გაერთიანებულ ოსთა და ქართველ ინვალიდთა და ვეტერანთა ალიანსი მშვიდობისა და
სიცოცხლისათვის

27604 218061077

მართლმადიდებელ ქრისტიანთა კავშირი გრდემლი

27605 404558741

სიგრე საქართველო

27606 425053791

ორგანიზაცია წიგნიერი

27607 406125802

საერთაშორისო ქრისტიანული საელჩო იერუსალიმში

27608 204952140

რეგიონალური თანამშრომლობისა და განვითარების ასოციაცია

27609 232584307

ალტერნატივა

27610 445526306

სამოქალაქო და სოციალური უფლებების დაცვის ორგანიზაცია (სუდო)

27611 202187524

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის #57 საბავშვო ბაღის განვითარეების ფონდი

27612 239393866

საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სახელოვნებო სტუდია

27613 415094427

კეთილი ფონდი

27614 202186785

41-ე ბაგა-ბაღის აღორძინების ფონდი

27615 402214983

ჰელფ +

27616 404908150

ჯანსაღი საზოგადოება

27617 443863712

უსინათლოთა და სუსტი მხედველობის მქონე პირთა დახმარებისა და დასაქმების ფონდი

27618 419989677

ზუგდიდის განვითარების ფონდი ერთსულოვნება

27619 432545098

საქართველო, შიდა ქართლი, კასპის რაიონის სოფელ თელიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27620 400160650

საქართველოს რეაბილიტოლოგთა ასოციაცია

27621 250724097

კავშირი "იმედი"

27622 406169168

სიცოცხლის წყარო 2016

27623 425357375

საქართველოს ზორხანას სპორტული ფედერაცია

27624 405247424

საქართველოს ახალგაზრდა არქიტექტორთა ასოციაცია

27625 212812651

განათლების განვითარების ხელშემწყობი ასოციაცია

27626 445384361

მშვილდოსნობის სპორტული კლუბი თოლია

27627 402131554

სამართლებრივი სისტემის განვითარების კვლევითი ცენტრი

27628 204975321

"საქ-ში ინვესტიციათა მხარდამჭერი ასოციაცია"

27629 204440998

ჟურნალისტთა დაცვის კავკასიური ფონდი

27630 400180521

საქართველოს ქალაქ თბილისის გლდანი-ნაძალადევის ა, II, IV, VI, VIII მიკრო რაიონების დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

27631 204415793

¿სრულიად საქართველოს ბუნებრივი რესურსების დაცვის ასოციაცია¿

27632 204411252

საქართვ, ებრაულ თემთა საგანმანათლებლო კავშირი

27633 222729386

ადიგენის სამუსიკო სკოლა

27634 436255758

სპორტული კლუბი ავაზა

27635 404907384

მუხრან მაჭავარიანის სახელობის ფონდი

27636 404496700

ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი

27637 229318878

მარიამი

27638 400276633

სპორტული კიკბოქსინგის კლუბი დავითიანი

27639 217893395

საქართველოს ქალაქების ასოციაცია

27640 412749245

ქუთაისის ალტერნატიული სივრცე

27641 443854688

არასამთავრობო საზოგადოება ხაშურის ახალგაზრდული ცენტრი

27642 421268194

სარეაბილიტაციო ცენტრი ჩვენი სახლი

27643 249264120

აფხაზეთის ჭიდაობის ფედერაცია

27644 424068261

ახალციხის ახალგაზრდული კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

27645 243906984

წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის აღმშენებლობის კავშირი

27646 402133507

სექტორული პლატფორმა მომავლის ფერმერი

27647 441561418

შილდა და შილდელები

27648 424613742

კავშირი თუშეთის განვითარების ფონდი

27649 436685142

საქართველო, ნინოწმინდას რაიონი, სოფელ ჯიგრაშენის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27650 417876383

წმინდა იოაკიმ და ანას სახელობის საბავშვო ბაგა-ბაღი

27651 202196694

საბავშვო განათლების საერთაშორისო ასოციაცია

27652 406172207

საქართველოს ორთაბრძოლების ფედერაცია

27653 426544199

თვითგანვითარების ცენტრი

27654 406215536

ჰერელთა ასოციაცია

27655 416343781

სრული ბიბლიური არადენომინაციური ქრისტიანული ეკლესია ქრისტიანული სამლოცველო ცენტრი

27656 202167886

საქველმოქმედო საზოგადოება "ლასთი"

27657 400245515

ფონდი "აზდაკის ბაღი"

27658 430799237

ალგეთის ეროვნული პარკის მეგობართა ასოციაცია

27659 405391400

ეგვიპტური საზოგადოება საქართველოში

27660 225391073

კეთილი ნების მისია-მისიონერები

27661 404990872

მესამე ათასწლეული

27662 405240715

საქართველოს მინი წყალბურთის ფედერაცია

27663 204996068

ასოციაცია "ეკოლოგიური ფრონტი"

27664 431175792

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ კისისხევის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27665 406355732

კანონის უზენაესობის ცენტრი

27666 415088265

მაქდორი

27667 405089247

საქართველოს კულტურის აკადემია

27668 204993800

"ყოფილ პარლამენტართა კავშირი"

27669 404993655

LA - წიგნიერების ასოციაცია

27670 204571383

საქართველო-იტალიის ურთიერთობათა ასოციაცია ST-ჯორჯიტალი

27671 405464705

ხელოვნება მომავლისთვის

27672 404598896

რუსეთის კვლევის ცენტრი

27673 202055827

სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობებისა უსაფრთხოების კვლევითი ცენტრი

27674 248435126

ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია-მომავლისათვის

27675 424614812

ლამუნ-ნახ

27676 249268439

საქველმოქმედო ფონდი რიწა

27677 223237272

ასოციაცია ქსნის ხეობა

27678 405140324

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი

27679 204957617

საფარი

27680 421268933

ახალგაზრდა ჰუმანისტთა ასოციაცია

27681 438120463

კოდალა-აპითერაპია

27682 400046320

მშვიდობის კარიბჭე

27683 416320378

შემოქმედებითი ორგანიზაცია ქართლი

27684 416292568

ქვემო ქართლის საბრძოლო ხელოვნებათა კონფედერაცია

27685 420427336

ადგილობრივი მედიის გადარჩენისა და ჟურნალისტთა დაცვის საქველმოქმედო ფონდი ჩემი
მედიასახლი

27686 427742776

ადამიანის უფლებათა და გარემოს დაცვის ცენტრი

27687 405482222

მეტამაინ

27688 431171457

ზურაბ გალახვარიძის საარჩევნო კამპანიის ფონდი

27689 432550811

სპორტული განვითარების ფედერაცია დოესი

27690 445405428

ტრენინგების საერთაშორისო ცენტრი

27691 405393471

ბილიკის მეთვალყურე

27692 400318009

იქსი & იგრეკი - ბუნების კონსერვაცია საქართველოში

27693 204428039

რადიო ქართული ტალღა. კავშირი

27694 234243093

ააიპ "საქართველოს აზერბაიჯანელთა კავშირი 2009"

27695 202945661

"მშვიდობისა და თანხმობის ფედერაციის საქართ. ფილიალი"

27696 204898691

საქართველოს მხატვართა კავშირი

27697 245440198

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისა და ეკონომიკური სამართლის განვითარების ასოციაცია ინტესა

27698 238753032

ინვალიდთა კავშირი "ლიგა"

27699 205261036

გურამ შარაძის საზოგადოება

27700 406102024

წვრილი ცხოველების ვეტერინართა საქართველოს ასოციაცია

27701 204431052

ქ.თბილისის მე-200 ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

27702 205048919

ასოციაცია ენფორენ -ინჟინირინგი გარემოსთვის და განათლებისთვის

27703 406096629

დიმიტრი ამიჭბას დახმარების ფონდი

27704 405029641

ლიტერატურული კლუბი

27705 241996827

გურიის ახალგაზრდული ეკოცენტრი

27706 237080797

გურიის სიქველეთა დაცვის ასოციაცია

27707 431949163

საქართველოს თერჯოლის რაიონის,სოფელ ქვედა სიმონეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27708 203844448

საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი

27709 205010904

რეგისტრირებული კავშირი "მოზაიკა Q"

27710 430034848

ქ.ზესტაფონის წმინდა ნინოს სახელობის საბავშვო ბაგა-ბაღი

27711 405531919

ფონდი ანგელი ქორდე

27712 446966926

საქართველოს ქობულეთის რაიონის დაბა ოჩხამურის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27713 204952658

"საქ.მცირე სამთო საწარმოთა ასოციაცია"

27714 402014315

ახალგაზრდა სოციალური მუშაკები

27715 416308873

ჩოქურთა საგვარეულო კავშირი

27716 204576903

უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ალამი

27717 204974313

ქალთა, ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვვის პროფესიული საერთაშორისო
კავშირი

27718 200251324

საზოგადოებრივი წინამძღოლობის მხარდამჭერი ფონდი

27719 208215153

საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ავიასპეციალისტთა კავშირი

27720 212801048

მსოფლიო და ბავშვები

27721 245622508

ბათუმის ლაიანს კლუბი

27722 200213759

საქართველოს ერთიანი ახალგაზრდული კავშირი

27723 404525046

საქართველოს ოლიმპიური ფილატელიის ასოციაცია

27724 404405504

ცხვირავაშვილთა საგვარეულო კავშირი

27725 239868835

რეგისტრირებული კავშირი სათემო ორგანიზაცია ხორში 2002

27726 244968843

კავშირი ,,ლეგი"

27727 204468502

საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსის ფილიალი საქართველოში

27728 406256368

ქართული არსი კლუბი

27729 405166779

საქართველო, ძველი თბილისის ზემო ვერის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27730 404600758

ვეტერანები და პენსიონერები სამშობლოსათვის

27731 406352520

სტრატეგია-თანამედროვე საქართველო

27732 441486580

ხევის სათემო ორგანიზაცია

27733 402176328

კუბი კონტექსტში

27734 235893495

ნაკრა

27735 404929976

ჩოგბურთის განვითარების ფონდი

27736 423355336

საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის, ახალქალაქის რაიონის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

27737 406334596

ევრაზიული სამეცნიერო საზოგადოება ფიზიოთერაპიის განვითარებისათვის

27738 218050338

ლამაზი სკოლა

27739 245430172

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში დასაქმებულთა, აჭარის დამოუკიდებელი
დარგობრივი პროფესიული კავშირი

27740 205192423

საქართველო-რუსეთი უკრაინის მეგობრობის საზოგადოება

27741 405072246

ხელბურთის ოლიმპიური მზადების აკადემია

27742 425357080

ფონდი ქვემო ბოლნისი

27743 204982395

"ტურიზმის განვითარების ხელშმწყობი კოალიცია"

27744 400234698

თავისუფალი სივრცე

27745 416311583

მოძრაობა-სიცოცხლეა

27746 443569005

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის ხარაგაულის წმ. ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის გიმნაზია (ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა)

27747 412757789

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია (სემა)

27748 405167368

ცხოველთა ქომაგი - ვაშლიჯვარი

27749 404555147

საქართველოს მამათა საერო და ქართველ და არაქართველ ქართლის დედათა საერთაშორისო
გაერთიანება მარადისობა

27750 205007151

საქველმოქმედო ასოციაცია

27751 205010593

ბერმანი

27752 212920614

საქართველოს მონადირეთა კლუბი Monadire.Ge

27753 406291436

საქართველო ჯიანგში სავაჭრო პალატა

27754 404930278

უცხოეთში არსებულ ქართულ ხელნაწერთა კვლევა-მოძიების ფონდი

27755 404892871

სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი არჩევნები

27756 206129571

კავკასიელ ქალთა კონგრესი

27757 400154532

სოციალ - დემოკრატ ქალთა ორგანიზაცია

27758 202056611

ქ. თბილისის მერიის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №2 ხელოვნების სკოლა

27759 434067136

საქართველოს მთიანი რეგიონების განვითარების კავშირი

27760 205106810

ტექნოლოგიური ბიზნეს-ინკუბატორი

27761 405308527

გალის რაიონის სოფ. ნაბაკევის საექიმო ამბულატორია

27762 419987811

განათლებისა და განვითარების ცენტრი აკადემუსი

27763 424071970

წყალთბილა 2016

27764 402039815

საქართველო, კოჯორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27765 443119643

სამოქალქო მოძრაობა ჩვენი უფლებებისათვის

27766 200276236

რუხაძეების საგვარეულო კავშირი

27767 406097398

მიგრაციის მართვის ასოციაცია - Migration Management Association

27768 215108416

ქ. ფოთის ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა საბჭო

27769 225385641

აღორძინებისა და განვითარების ასოციაცია თავისუფლება

27770 220380763

ხალხთა მეგობრობის საერთაშორისო ლიგა

27771 442728201

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

27772 202173101

ს.ს.ელექტროგადაცემის ფილ-ის ტრას.და მექან.საწარმოს პირვ.პროფორგანიზაც.

27773 400316261

გიორგიწმინდა - 2021

27774 404511042

საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის თბილისის რეგიონალური ორგანიზაცია

27775 245621082

ა(ა)იპ "ჭოროხის კულტურის, თანადგომისა და დახმარების ასოციაცია"

27776 205276583

მომავალს ვქმნით დღეს

27777 404400108

მარგველაშვილთა საგვარეულო კავშირი

27778 422430408

მარიეტა კაკაჩიას დახმარების ფონდი

27779 448401667

აჭარის თანამედროვე ხუთჭიდის და ტრიატლონის ფედერაცია

27780 418478132

ჰუმანდოკი სამხრეთ კავკასიაში

27781 206130462

ვარკეთილის ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

27782 200155866

ბინევოლენს სენთრ

27783 440388901

People for People

27784 405189503

ცხენების გადარჩენის ცენტრი

27785 400283064

ქველმოქმედი 2019

27786 212709210

ქუთაისის მუნიციპალურ თემთა კავშირი კალთა

27787 412709010

ქუთაისის სახარების რწმენის ეკლესია

27788 415602048

საერთაშორისო ეკოგიდი

27789 245445166

ახალგაზრდული ალიანსი

27790 405065584

საბრძოლო და სპეციალური მომზადების საერთაშორისო ფედერაცია

27791 423352749

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის საბავშვო ბაგა-ბაღი

27792 202450855

ჰერეთის ქართული დასი

27793 222432552

დემოკრატიული აღორძინების კავშირი

27794 233730772

უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის

27795 204430384

კინომემკვიდრეობის დაცვის ასოციაცია

27796 419982157

აისი-2010

27797 405150946

თოფგუმანა

27798 205258834

ცხუმ-აფხაზეთის ეპარქიის განვითარების ფონდი

27799 202347558

პარტნიორ სკოლათა და მასწავლებელთა კავშირი

27800 243126461

ააიპ თემი "გუმბათი-2008"

27801 400164111

ფსიქოლოგთა, პედაგოგთა და მშობელთა საერთაშორისო ასოციაცია იმედი

27802 227718226

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

27803 204889488

საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია

27804 205292119

ჯანმრთელობის ალიანსი

27805 442262748

საქართველო, სამეგრელო, ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ქვედაჩხოროწყუს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

27806 448402167

აჭარა-გურიის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდის მომსახურების სფეროს დარგობრივი
გაერთიანება

27807 420424883

საქართველოს სამეგრელოს ზუგდიდი დ. აღმაშენებლის ქუჩის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

27808 205047983

ახალშობილთა გადარჩენისათვის

27809 405336177

ჩინური ცივილიზაციის ცენტრი

27810 419991058

მეთხილე ფერმერთა ასოციაცია ნარაზენი

27811 234243244

დიდი ერთობა

27812 221292438

თანადგომა

27813 402201504

საქართველოს სავაჭრო ცენტრების ასოციაცია

27814 433109192

ლაგოდეხის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი

27815 405317517

ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა საერთაშორისო ფესტივალი - ნანი

27816 218057224

ასოციაცია ქართლის ხმა

27817 204911113

"საქ. საზ. აზრის და მარკეტინგული კვლევის ასოციაცია"

27818 223366159

კავშირი ახალქალქის სასოფლო მომსახურების ცენტრი

27819 202204042

ფონდი "თვალისჩინი"

27820 412677508

ახალგაზრდული ცენტრი ნატო-საქართველო

27821 405254362

ინოვაციური მმართველობის ცენტრი

27822 205271249

წმ. ბარბარეს სახ. საქ-ოს სოც. დაუცველთა, ლტოლვილთა დახმარ. და უპოვართა დაცვის
საქველმოქმედო ფონდი

27823 404866016

გერგეტის მომავალი

27824 425365534

ტანძიის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების საზოგადოება

27825 437370284

საქართველოს ქალაქ ოზურგეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27826 405179426

წიგნის მოყვარულთა საზოგადოება

27827 216308378

ქვემო ქართლის რეგიონის ლესია უკრაინკას სახელობის უკრაინული საზოგადოება

27828 205239277

საქართველოს ენობრივ-საინფორმაციო ფონდი

27829 434159732

საქართველოს მუსულმანთა ლიგა

27830 405044919

ჯეომარათონი

27831 204954816

ასოციაცია "ბავშვები და უფროსები"

27832 400227330

ასოციაცია მომავლის განვითარება

27833 205218851

ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი

27834 204536369

საქართელოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების ასოციაცია

27835 202163684

კავშირი საქართველოს ათეროსკლეროზის ასოციაცია

27836 417875311

სპორტსმენთა კავშირი ქართლი

27837 223366275

არასამეწარმეო იურიდიული პირი "ახალქალაქის #4 ქართული ბაგა-ბაღი"

27838 242262680

სათემო კავშირი კაკუცხა

27839 404381860

საქართველოს კარატე დო შიტოკაის ასოციაცია

27840 405083038

ბიო-სამედიცინო კვლევების ხელშემწყობი ასოციაცია

27841 202181548

საქართველოს ომის ვეტერანთა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ეროვნული ფონდი

27842 402082330

საქართველოს კულტურის ცენტრი

27843 218031555

საქართველოს გოლფის ეროვნული ასოციაცია

27844 243898733

საქ. პროფკავშირული კურორტულ-საგანმანათლებლო დაწ. შემოქმედთა კავ-ს შ/ქ ხაშურისა და ხაშურის
რ. ორგ.

27845 245601843

აჭარის ვეტერან-ქორეოგრაფთა ლიგა

27846 432544017

საბრძოლო ხელოვნებათა კლუბი კასპი

27847 215137260

სამეგრელო ზემო-სვანეთის პროფესიონალური კრივის რეგიონალური ფედერაცია

27848 447862082

საქართველოს შუახევის რაიონის ტბეთის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27849 404868513

იოსების თანადგომის ფონდი

27850 402119756

ორგანიზათიონ ასია-პაციფიქ (უნაპ)

27851 218080350

ზოოვეტერინართა პროფესიული გაერთიანება

27852 431175676

საქართველოს თელავის რაიონის სოფელ გულგულას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

27853 446962181

მწვანე ხედვა

27854 204966901

"ბავშვთა უფლებების დაცვის და განვითარების ასოციაცია"

27855 205157630

საერთაშორისო ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი

27856 405198726

საქართველოს ვეტერან მარათონელთა ასოციაცია

27857 406290053

საქართველოს მამულიშვილთა კავშირი

27858 405315118

თბილისი პრაიდი

27859 206281352

ქართული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ნიკორწმინდა 2007

27860 202065380

სოციალური ინოვაციის საერთაშორისო ფონდი

27861 204411056

საზ.გაერ. ¿საქ.საჯ.მომსახ. და საზოგ.გაერთ.მუშაკთა პროფ.კავშ. კრწ.რ-ული კომიტეტი¿

27862 222941690

სათემო კავშირი შარეულა

27863 230870643

მოზარდი და სამოქალაქო საზოგადოება

27864 404606422

ფორალი

27865 219631343

სოფელ დაბაძვლის თემის განვითარების და დახმარების კავშირი

27866 239897732

სათემო ორგანიზაცია ფონდი აღორძინება 2008

27867 443119750

კავშირი დარაკოვი 2013

27868 430025509

ბოსლევის ღვთისმშობლის სახელობის მონასტრის აღმშენებლობის ფონდი

27869 401944937

საქართველოს დართსის ფედერაცია

27870 200239483

თინეიჯი

27871 400099228

ასოციაცია ახალგაზრდები საზოგადოებისათვის

27872 405371315

აუდიო-ვიზუალური ინდუსტრიის განვითარების ასოციაცია

27873 212812795

აკაკი კაკაურიძის მეგობართა საზოგადოება

27874 412698790

ძალოსნობის კლუბი-კოლხა

27875 202065932

ერის ტკივილი

27876 416319941

ფონდი ქართული რესურსი

27877 204563089

საქართველოს კომუნიკაციებისა და კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი "მეკავშირე"

27878 436032758

ლომისი 2012

27879 405119697

მშობელთა საინფორმაციო ცენტრი

27880 431174285

სამართლებრივი განვითარების საკონსულტაციო ჯგუფი

27881 404615555

დასავლური საზოგადოება საქართველო

27882 400305255

დიდი ოჯახი

27883 245442640

ქართულ-ბერძნული კულტურული ურთიერთობების ცენტრი არგო

27884 404597209

ქალების ჯანმრთელობა საქართველოს ჯანდაცვის პირობებში

27885 204896924

საქართველოს მძლეოსნობის ეროვნული ფედერაცია

27886 404868648

საყდარი

27887

სათემო კავშირი იმედი

27888 202233840

საქართველოს ქალთა ფეხბურთის ლიგა

27889 202181058

თეატრალური ხელოვნების შემოქმედებითი კავშირი

27890 434157379

პატარა ლიახვის ხეობა

27891 445457835

ელ კამინო

27892 245441213

ასოციაცია სპექტრი

27893 402127462

მ.თ.ა. ჯგუფი - ფესვები

27894 205019308

რუსეთ საქართველოს საზოგადოება "ვეტერანი"

27895 212919243

ქართულ-ირანული კულტურის ცენტრი

27896 445437705

ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო

27897 231239558

ახალგაზრდული ცენტრი ავანგარდი

27898 444553289

საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ქალვარი ჩაფელ ლივინგ ვორდ მინისთრის

27899 216394649

ასოციაცია კივანისი

27900 404980151

ვანო სარაჯიშვილის სახელობის ფონდი

27901 232577574

დიდი მოურავი

27902 216407163

რუსთავის 25-ე საშ. სკოლის მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

27903 216403951

დაწყებითი ზოგ.განათლებისსაკორექციო-ინტეგრირებული სკოლა-ბაღის მშობელთა და მასწავლებელთა
ასოციაცია

27904 204991278

ს/გ "ბრაუნ და რუთი"

27905 405144428

ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ასოციაცია - ყავარჯენი

27906 404962796

სამოქალაქო ინიციატივა - Pro Patria

27907 400288210

საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების ოფიციალური ფან-კლუბი

27908 405012908

კოჩაძეების საგვარეულო კავშირი

27909 205183914

ტოლერანტობის ახალგაზრდული ტალღა

27910 400099451

ინგუშთა კულტურული ცენტრი

27911 204558371

ფონდი აკროპოლისი

27912 234213357

აზერბაიჯანელთა კულტურის ცენტრი

27913 204560643

წმ. ნინოს სახელობის ექიმთა საზოგადოება

27914 206128377

სამგორის რ/ნის შრომის, ჯანმრთელობის და სოც. დაცვის მუშაკთა პროფ. რაიკომი

27915 227768840

მეოხი-XXI

27916 416321135

სამგორი-XXI

27917 401955666

საქართველოს კიკბოქსინგის ეროვნული ფედერაცია

27918 424066575

მეფუტკრეთა კავშირი

27919 400091431

მართლმსაჯულების კვლევისა და ანალიზის ცენტრი

27920 204941064

დევნილთა უფლ. დაცვისა და სოც.რეაბილიტაციის ასოც "წყნეთი"

27921 406329995

ბარბაროსების რაგბის კლუბი

27922 205245581

საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაცია

27923 204979050

ასოციაცია "ჰუმანიზმი"

27924 216453656

ააიპ "მომავალი მომავლისათვის'

27925 445541174

მებრძოლთა კლუბი

27926 204460733

თბილისი-2004

27927 405059341

საერთაშორისო კავშირი დრუჟბა

27928 406264386

მებრძოლთა ლიგა

27929 206337258

ახალი თაობა დემოკრატიისთვის

27930 424067798

მეთევზეთა ასოციაცია კალმახი

27931 405248147

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამსახურებულ მუშაკთა და პენსიონერთა კლუბი

27932 404928511

სამონასტრო კომპლექსის - ქოზიფას განვითარების ფონდი

27933 404397103

რობერტ შუმანის სახელობის საზოგადოება-საქართველო

27934 205031375

სიკეთის მისია კავკასიაში დემოკრატიის ჰუმანიზმისა და მშვიდობისათვის

27935 405366946

საქართველოს ჯანდაცვის მენეჯმენტის ასოციაცია

27936 205251350

სახალხო იმედი

27937 200087173

კავშირი "ვექილი"

27938 204547507

ქართული კულტურის, ფოლკლორის განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა პროფესიული
კავშირი

27939 405540259

გამოყენებითი მათემატიკის და სტიმ ასოციაცია

27940 405072709

ქალთა ასოციაცია

27941 406304832

უფლებადამცველი

27942 423098436

ვარგავი

27943 400197149

ბავშთა საფეხბურთო სკოლა აფხაზეთი

27944 243125989

კავშირი "წალკის სამოქალაქო ფორუმი"

27945 406363126

სისისი ლაით ინთერნეიშენალ ფერიშ

27946 400031407

ხელჩართულ საბრძოლო ხელოვნებათა საერთაშორისო ფედერაცია

27947 204981546

საქ. საერთაშ. ასოც. "ქართული კულტურის ქომაგი"

27948 404569445

ერთიანი ჯანმრთელობა

27949 404954180

ჯანდაცვის პროფესიონალთა ლიგა

27950 204941395

"გენერალ გ. გულუას სახ. ომის ინვალიდთა და ვეტერ.თანადგომის კავშირი" /ფარი/

27951 419989702

არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო სამართლიანობისათვის

27952 225383910

ბოლნისის კულტურის მუშაქთა პროფკავშირი

27953 405256020

სერფინგის კლუბი

27954 404459215

საქართველოს რეგიონალური ასოციაცია

27955 206127396

საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირი

27956 405137588

საქართველოს ნერვ-კუნთოვან დაავადებათა და ელექტრომიოგრაფიის საზოგადოება

27957 434181413

ლაიტ-კონტაქტური კარატე-დოს მსოფლიო კონფედერაცია

27958 415093268

უხუცესთა საბჭოს საზოგადოების კავშირი

27959 437978271

სოფელ შარდომეთის განვითარების ფონდი

27960 424614661

კრეატიული იდეები თუშეთიდან

27961 202188266

ქ.თბ.დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #24-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

27962 204949501

ფონდი "პარაგონი-საქართველო"

27963 245424704

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჭადრაკის ფედერაცია

27964 406322769

სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი კოლხი

27965 204418656

სახალხო მკურნალთა კავშირი

27966 200232729

საქართველოს ახალი ეკლესია

27967 237092409

გურიის ინვალიდთა და გონებადაქვეითებულ ბავშვთა სოციალური თერაპიის სახლი

27968 205231122

საქართველოს მძღოლთა კავშირი - მწვანე გზა

27969 431168764

ახალგაზრდული ალიანსი აისი

27970 223366480

ახალქალაქის სამუსიკო სკოლა

27971 208185391

საქართველოს ინვალიდ ქალთა საერთაშორისო ასოციაცია

27972 204423052

თბილისის N51 საბავშვო ბაგა-ბაღი

27973 436684722

საქართველოს, ნინოწმინდის რაიონის, სოფელ დიდი არაქალი, პატარა არაქალის დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

27974 430805890

ეი ჯი თი ემ

27975 232386771

ნიკო ქუმსიაშვილის სახელობის თიანეთის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

27976 205260769

თბილისის მედიაკლუბი

27977 234242511

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ალლაჰვერდი"

27978 405181440

საქართველოს ოლიმპიური მუზეუმი

27979 412718787

საქართველოს ლაკროსის ფედერაცია

27980 218037069

მოქალაქეთა უფლებების დაცვის და ინფორმაციული უზრუნველყოფის ცენტრი ,,იმედი"

27981 420430965

სწავლებისა და კვლევების ცენტრი

27982 245440312

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შოტოკან კარატე-დოს ასოციაცია

27983 405000886

პენსიონერთა, ინვალიდთა და ხანდაზმულთა კავშირი

27984 204462394

ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ბიურო

27985 404456174

გზა მშვიდობისკენ

27986 416329636

სპორტის განვითარების და სპორტსმენთა თანადგომის ფონდი რუსთავი

27987 404489040

საქველმოქმედო ფონდი ნათელი საქართველო

27988 211385348

მეცნიერებათა აკადემიის მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტი.პროფკომი

27989 231249048

ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია

27990 204444912

საქ. მეცნიერებათა აკადემიის გ. ჩუბინიშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის
პროფკავშირი

27991 406183561

საქართველოს სტუდენტთა დემოკრატიული კავშირი

27992 400170890

ბიზნეს გარემოს კვლევისა და განვითარების ასოციაცია

27993 405443408

ფონდი სოლიდარობა განათლებისთვის

27994 205264195

საქველმოქმედო ფონდი "ქველიდა"

27995 420427023

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

27996 243572068

სათემო კავშირი "იმედი"

27997 402045041

საქართველოს ბამბუკის ასოციაცია

27998 446981829

ვერულიძეთა საგვარეულო კავშირი

27999 405330887

საქართველოს კვებითი დარღვევების შემსწავლელი ასოციაცია

28000 405015424

საქართველოს ნატურალური ბოდიბილდერების კავშირი

28001 415105870

თანადგომა შეჭირვებულებს

28002 430032261

ეროვნული გამოცდების მოსამზადებელი ცენტრი

28003 405181707

საზოგადოება ინკლუზიისთვის

28004 200108819

კავშირი "თამარისი"

28005 238774830

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი

28006 202302784

პედიატრიული გადაუდებელი დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია

28007 404859514

ალტერნატიული პედაგოგიკის ინსტიტუტი, თბილისის ვალდორფპედაგოგიკის სემინარი

28008 404574233

დემოკრატიული ინიციატივების ცენტრი

28009 445512945

ცოტნე აღმსარებლის სახელობის ტაძრის რეკონსტრუქციის სამრევლო საბჭო

28010 418477124

თბილი სახლი 2021

28011 437064935

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ნენა

28012 402131983

ფარასმანეს ტექნოლოჯი

28013 400094544

ნოვატორი ახალგაზრდების ცენტრი

28014 237978444

ონის მუნიციპალიტეტის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

28015 204935213

"მის საქართველო XXI-ე საუკუნის ფედერაცია"

28016 420003114

მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი მონადირე

28017 435433470

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლეხაინდრაოს სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი ლეხაინდრაო

28018 204997860

"საერო კრება"

28019 402200186

კულტურულ -საგანმანათლებლო ასოციაცია გაზეთ ელადა-ს ლიტერატურული სალონი

28020 243125783

წალკის რაიონის ახალგაზრდობის სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობის კავშირი კამურჯ-ხიდი

28021 238144067

გადამხდელთა უფლებების დაცვის კავშირი

28022 419985378

ზუგდიდი 2012

28023 405344097

საქართველოს ციფრული ეკონომიკის ინსტიტუტი (სცეი)

28024 404891649

საქართველოს მაღალი კაშხლების ეროვნული კომიტეტი

28025

რაჭის გორდა

28026 205269127

ევროპისა და კავკასიის სახლი

28027 245444666

საზოგადოებრივი განვითარების ინსტიტუტი

28028 402108786

საქართველოს ონკო-ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია

28029 402118445

სულიერების სახლი

28030 404517901

თავისუფალი ფეხბურთი

28031 431181204

კახეთის რეგიონალური ქალთა საბჭო

28032 202062659

საქართველოს გერონტოლოგთა სამეცნიერო კავშირი

28033 412728400

ქართული ვაზისა და ღვინის აღორძინებისა და თანადგომის ფონდი

28034 208185532

შიდოკან კარატეს საქართველოს ფედერაცია

28035 405501194

საუნივერსიტეტო სპორტის განვითარების ფონდი

28036 202188239

ქ.თბ. დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ნის #6-ე ბაგა-ბაღის განვითარების ფონდი

28037 405504128

ს.კ. ბუდაპეშტი

28038 445576813

საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი რაფსოდია

28039 406186210

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, კრწანისი 2-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28040 205099052

საქართველის ახალგაზრდა მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია

28041 437069912

სათემო კავშირი გურიანთა

28042 220347710

ასოციაცია სამოთხე

28043 232554606

სათემო კავშირი მეტეხი

28044 216402747

რ.კ.საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ასოციაცია "ქველი"

28045 402045826

ჩემი სამოქალაქო უფლებები

28046 200165052

რეგისტრ. კავშირი "საქართველოს გლობალიზაციისა და რეგიონული ინტეგრაციის კვლევითი ცენტრი"

28047 431440434

ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქო-სოციალური დახმარების ცენტრი ელპიდა

28048 401977152

ინიციატივა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის

28049 404637933

რივინა ფაუნდეიშენ

28050 445640469

მაუწყებელთა გაერთიანება

28051 446970939

ადამიანის კეთილდღეობისთვის მოღვაწე საერთაშორისო ასოციაცია "ახალი ცხოვრება"

28052 216384339

კიკ-ბოქსინგისა და ორთაბრძოლების რუსთავის რეგიონალური ასოციაცია

28053 406284612

საერთაშორისო ეზიდური თეოლოგიური აკადემია

28054 401992073

ევროპის მძლეოსნობის 2016 წლის ახალგაზრდული ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტი

28055 204531042

სასულიერო აკადემია

28056 206252044

საქართველოს სომეხთა კავშირი

28057 404384554

ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერის ფონდი

28058 404448077

საერთაშორისო ფონდი ნათელი ქრისტესი. საქართველო

28059 204462116

გიორგი ცაბაძის ფონდი

28060 212908371

დემოკრატიისა და თავისუფლების ცენტრი

28061

რეგისტრირებული კავშირი სინთელე

28062 241496001

კავშირი ყაზბეგი 2000

28063 404626749

ანტიკორუფციული მოძრაობა

28064 200214035

მებაღეთა კავშირი მუხიანი - 2006

28065 231243400

"მომავალი თაობა"

28066 205035433

"ახალგაზრდა დედათა კავშირი"

28067 404594809

საქართველოს ინფორმაციის და ტექნოლოგიების ანალიზის ცენტრი

28068 233645758

სათემო კავშირი სამება

28069 405179523

ქართულის, როგორც მეორე და უცხო ენის მასწავლებელთა ასოციაცია

28070 205024418

კავკასიის საზოგადოებრივ სტრატეგიათა ინსტიტუტი

28071 431168032

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და მევენახეობის განვითარების ფონდი

28072 225058530

საქ. მოქ. კავშირის ბაღდათის რაიონული ორგან.

28073 404398406

ნებაყოფლობითი საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად

28074 224072250

"წნისი"

28075 425359024

ბოლნისის ეპარქიის საქველმოქმედო ფონდი

28076 401975467

საქართველოს ნატურალური კვების ინსტიტუტი

28077 231960269

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თერჯოლის რაიონული ცენტრი

28078 216381207

რუსთავის მრავალშვილიან დედათა და უმწეო ბავშვთა დახმარების კავშირი

28079 233115269

პროფესიონალები ქვეყნის სამსახურში

28080 231289619

თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი

28081 206121579

საქართველოს ნეიროქირურგთა ასოციაცია

28082 231272743

კავშირი "სანიორე ჯუღაანი"

28083 205178476

ფონდი "მამკოდის მამათა მონასტერი"

28084 404943718

ბიწაძეთა საგვარეულო კავშირი

28085 245532339

ცხენოსნობის მოყვარულთა სპორტული კლუბი ლურჯა

28086 402102675

თავისუფალი განვითარებისა და სამართლის ცენტრი

28087 404898125

მაქსიმუმი მომავლისათვის

28088 445593457

საფეხბურთო კლუბი ბათუმის დელფინები

28089 238745550

კომუნალური გაერთიანების პროფკავშირი

28090 205281167

ასოციაცია მეცნიერება და ბიზნესი

28091 404388989

პოლიტიკური კვლევის ინსტიტუტი

28092 204976400

სპორტული კლუბი ნინო სალუქვაძე

28093 224073142

სპორტისა და განათლების ცენტრი

28094 405508106

აჩხოტის მონასტრის აღორძინების ფონდი

28095 205015320

პოლიტიკური პროფილი

28096 226146881

სამცხე-ჯავახეთი

28097 446972349

ფალავანდიშვილთა საგვარეულო კავშირი დარბაზობა

28098 204959027

გარემოს დაცვის და ეკოლოგიის კავშირი "ცისთვალა"

28099 404480469

საქართველოს ქალთა ბიზნეს ასოციაცია

28100 404434509

business and investment planning found

28101 202214530

მრავალშვილიან და მარტ. დედათა,მოხუც.,უპატრონო და ინვალიდ ბავშთა საქველმ. კავშირი "სხივი"

28102 404405942

თბილისის ბოტანიკური ბაღი

28103 405120756

განათლების სისტემის რეფორმირების და განვითარების ინსტიტუტი

28104 200087404

საქართველოს იურისტთა საზოგადოება"

28105 205003020

პაციენტთა უფლებების ინსტიტუციონალური დაცვის საორგანიზაციო-ეროვნული ცენტრი

28106 404557350

სამართლის ცენტრი

28107 243885300

ხაშურის რაიონის სამოქალაქო მრჩეველთა კავშირი

28108 400014989

საქართველოს ელექტრონული სპორტის ფედერაცია

28109 205268618

საქველმოქმედო ფონდი არმაზი +

28110 400260089

დევოპს ჯორჯია

28111 404857464

მეტყევეთა ასოციაცია

28112 437373156

ოდა ქეარი

28113 405049380

ძველი დიღომი

28114 419987857

სამოქალაქო მოძარობა - სამეგრელოს ხმა

28115 225375224

მრავალშვილიან დედათა ასოციაცია "დედის ძახილი"

28116 404987225

ფონდი ქეთევან აბაშიძე

28117 216351196

მეწარმეთა ინტერესების დაცვის კავშირი

28118 430032680

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანახშირის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28119 402157358

ჯენერეიშენ აი

28120 406058812

ქაფიანიძეების საგვარეულო კავშირი ზეციეთა

28121 404497950

თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი - თბილისი

28122 215607225

ხრეითის ოჯახთა კავშირი

28123 415593316

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერევის წმ. გიორგის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ფონდი

28124 205030964

აღსავალი

28125 445593368

ლაით ბოქს

28126 416323918

საქართველოს სტუდენტური ფორუმი

28127 223352725

მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი

28128 405190635

ქველმოქმედი - იმედის ხელი

28129 440394994

კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაცია ათინათი

28130 406213994

უთანასწორობის კვლევების ინსტიტუტი

28131 243123240

სავანე

28132 406332133

მწვანე პარტნიორობა მშვიდობისთვის

28133 402018589

მუხრანის რეგიონალური ეკონომიკური განვითარების ფონდი

28134 428888910

საქართველოსა და ლიბანის გაერთიანებული კომერციული პალატა ს.ა.რ.ლ.

28135 404942522

ინიციატივა განვითარებისთვის

28136 404453685

ფონდი თანადგომა 2013

28137 440392692

საქართველოს სიღნაღის რაიონის სოფელ საქობოს დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28138 245435328

კომპიუტერის სპეციალისტთა კავშირი

28139 400023933

რაზმაძეების საგვარეულო კავშირი

28140 404982747

საქართველოს ორთოპედ სტომატოლოგთა კავშირი

28141 437061714

ერთად დავამარცხოთ სიღარიბე

28142 415089353

ალიანსი ოქროს საწმისი

28143 244561256

სათემო ორგანიზაცია აღორძინება

28144 202167699

ს/ს "მაუდის" პროფკავშირის კომიტეტი

28145 406197547

ძიუდოს სპორტული კლუბი ლილო

28146 405187685

ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდი

28147 212891209

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი

28148 404866711

სისხლის და სისხლის პროდუქტების საერთაშორისო ინსტიტუტი

28149 245628968

აჭარის წყალბურთის ფედერაცია

28150 222729395

ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

28151 448047266

დიდაჭარის სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ცენტრი

28152 401984938

ახალგაზრდული მედია გაერთიანება-Studinfo

28153 406338672

ხახაბო

28154 231249609

ბურჯი

28155 416302628

საქართველოს აზერბაიჯანელების სამოქალაქო განვითარების ცენტრი

28156 405246416

ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიონალთა ასოციაცია

28157 412716510

პენსიონერთა ურთიერთსოლიდარობის ფონდი

28158 221294338

სოფელ გუმბრის განვითარების და დახმარების კავშირი

28159 412753747

გოგოური

28160 205276538

თბილისის შრომის ვეტერანთა კავშირი

28161 240418605

"სიღნაღი 2002"

28162 424067048

ივლიტა 21

28163 200061574

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „თემქა (ზღვის უბანი)“

28164 404444534

აქტივი კულტურისთვის

28165 405309143

გააძლიერე ქალი

28166 445449998

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი

28167 442732250

თანაფა

28168 402142016

მიონი2019

28169 200178896

კავშირი "პოლუქსი"

28170

არასამთავრობო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა გაერთიანება დემოკრატიული კავკასიის სახლი

28171 238775802

რეგიონების განვითარების ახალგაზრდული მოძრაობა

28172 201952903

ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტულურ-სამეცნიერო საქველმოქმედო ცენტრი

28173 203853650

თბილისის №150 საბავშვო ბაგა-ბაღი

28174 405131021

ეკონომიკური კვლევის ცენტრი

28175 216404317

სიცოცხლისათვის დახმარება

28176 432545070

საქართველო შიდა ქართლი ქალაქ კასპი2 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28177 205043442

ალერგიისა და იმუნოლოგიის კვლევითი ცენტრი

28178 242002989

სათემო კავშირი - ბუკისციხე

28179 405070523

დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია

28180 417874615

ქართლის რეგიონული განვითარების ცენტრი

28181 406290703

საქართველოს კომპიუტერული თამაშების და კიბერსპორტის ფედერაცია

28182

გეა

28183 424072309

საქართველოს, სამცხე-ჯავახეთის, ახალციხის რაიონის, სოფ. მინაძის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28184 429325580

მდგმურები

28185 204981252

"საქართველოს მეწარმეთა ქრისტიანული კავშირი"

28186 205282996

ერის შვილები

28187 417873849

გორის მუნიციპალიტეტის გაზეთი გორის მაცნე

28188 202230068

საქართველოს ანტიკორუფციული ცენტრი

28189 204997655

კარატე-დოს პროფესიონალური კლუბი შოდანი

28190 204984053

დემოკრატიული განვითარებისა და კონფლიქტების მოგვარების ცენტრი

28191 205209594

საქართველოს ქიმიკოსთა ასოციაცია

28192 425362369

საქარღველოს ქ. ბოლნისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28193 437075282

ოზურგეთის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი

28194 418478481

შიდა ქართლის კარატეს ფედერაცია

28195 239403052

სათემო კავშირი "საირხე"

28196 206034227

თბილისის №167 საბავშვო ბაგა-ბაღი

28197 439870365

საქველმოქმედო ფონდი ვაჩუქოთ ერთმანეთს სიკეთე

28198 405008049

საქართველოს რეგიონებში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი

28199 404491689

საქართველოს შინაგანი მედიცინის ასოციაცია

28200 441993087

ზომლეთის სამზეო

28201 244562353

ჭალადიდი

28202 216378863

ქართული გიმნაზიის განვითარების ფონდი

28203 205262712

ვახტანგ კიკაბიძის საქველმოქმედო ფონდი - ბუბა

28204 200277002

თბილისის N21 საბავშვო ბაგა-ბაღი

28205 215126423

კავკასია

28206 400333625

ფრანკოფონობა

28207 202250571

სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრი

28208 202182182

ფონდი წიგნის სახლი

28209 211361550

ბიზნესის მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია

28210 234178387

მარნეულის რ-ის პედაგოგიური კავშირი

28211 439399964

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანადგომა-ინტეგრაცია

28212 212795714

ქრისტეს პერანგი

28213 426114466

ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა

28214 445391834

უფლებები და ტოლერანტობა

28215 438108138

კახეთის რეგიონალური სამბოს ფედერაცია

28216 406118614

ახალგაზრდა ჰიდროტექნიკოს ინჟინერთა ასოციაცია

28217 400287603

წიწაკა ტვ

28218 426536091

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

28219 405122512

კლდისწყაროს სპორტული კლუბი

28220 422935845

საქართველოს, ამბროლაურის მუნიციპალლიტეტის, სოფელ ხიდიკრის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28221 406161512

თი ენდ ემი

28222 417897397

ერთად ძლიერი საქართველოსთვის

28223 404583991

საქართველოს ცხოველთა დაცვის ორგანიზაცია

28224 448405529

ხელვაჩაურის ბიზნესმენთა ხელშეწყობისა და განვითარების ასოციაცია

28225 445425068

ინტერნაციონალური კემპო-კარატე და კობუდოს ფედერაცია

28226 417883320

ასოციაცია სამართალი 2014

28227 434173299

ახალი აზროვნების ინსტიტუტი

28228 204994391

კავკასიელ იურისტთა ასოციაცია

28229 444551307

სახელოვნებო სივრცე კუმისი

28230 227745465

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის კახეთის რეგიონალური კომიტეტი

28231 400180282

საქართველოს ქალაქ თბილისის გლდანის I, III, V, VII მ/რ. გლდანულას დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28232 404441369

ART&SOCIETY

28233 202189425

რეგისტრირებული სპორტული კავშირი ოლიმპი

28234 412679187

ქალები დემოკრატიისა და განვითარებისათვის

28235 203828251

"სათნოება"მოზარდ.და ბავშ.სოც.დაცვ.საქვ.ფონ.(ჰუმან.და ქველმოქ.საზ."სათნოება")

28236 204935776

ლატარიების, აზარტული თამაშების და ექსპერტიზა-უტილიზაციის სამსახური

28237 224631726

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქისტაურის ზონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

28238 445394957

G&G

28239 401967957

სალაძეთა საგვარეულო კავშირი

28240 406328736

განათლების თანაბარი შესაძლებლობა ყველასთვის

28241 240888642

ასოციაცია მოსელნი

28242 206101760

იურიდიული მომსახურეობის ცენტრი

28243

კავშირი ევროპა 21-ე საუკუნე

28244 404572262

ირაკლის კლუბი

28245 205264818

საჯარო პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი

28246 234231667

კავშირი "ახალი ფერმერები"

28247

საქართველოს გამომცემელთა ასოციაცია

28248 402008572

ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევის ცენტრი

28249 400020543

საქართველოს ეზიდთა სახლი

28250 220019370

ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირი

28251 429322770

ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია

28252 402051550

ეჯაილ ჯორჯია

28253 416306553

ჩვენ და სოფელი

28254 448047658

საერთაშორისო საქველმოქმედო ასოციაცია-აჭარა

28255 404494542

საქართველოს დელტაპლანერიზმის ფედერაცია

28256 430798639

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სააგენტო

28257 211326171

გაერთიანებული ბიბლიური საზოგადოებების საქართველოს წარმომადგენლობა

28258 237111825

გურიის ტურიზმის ასოციაცია

28259 401958388

მზის შვილები

28260 438114988

რაგბის კლუბი ვეფხვები

28261 405130576

მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და პროდუქტის ვარგისიანობაზე მონიტორინგის ასოცია

28262 205010021

"ქ.ჭიათურის სოციალური განვითარების ფონდი"

28263 435428878

მარტვილის მეფუტკრეთა ასოციაცია

28264 419984618

რეგიონალური განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

28265 227746044

კავშირი "პროგრესი"

28266 406058377

საქართველოს სომეხ მხატვართა კავშირი

28267 405141671

საქართველო-რუსეთის სამრეწველო-ინდუსტრიული სავაჭრო პალატა

28268 205201039

ქართული მადლი

28269 204410592

თანადგომა-საქ,სამართვებრივი დახმარების კავშირი

28270 440392905

საქართველოს სიღნაღის რაიონის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28271 251721855

საქართველოს ეთნოკონფლიქტში დაზარ.უმუშ.მოქალაქეთა დასაქმ.კავშირი "ენგური"

28272 204577378

ჯორჯიან თიინ გრუფ

28273 405115879

საქველმოქმედო ფონდი აფხაზი

28274 422935097

ტურისტული ცენტრი

28275 404862742

საქველმოქმედო ფონდი დავეხმაროთ ავთანდილ ბერიძეს

28276 405121951

საქართველოს ხელოვანები

28277 404626623

კავკასიური ხელოვნების წრე

28278 204430776

დეფანი - სოციალურად დაუცველთა დახმარების კავშირი

28279 405511361

ფრენბურთის კლუბი თორი

28280 441558814

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის ყვარლის ორგანიზაცია

28281 406339181

ფერარი კლუბი საქართველო

28282 202244268

სამოქალაქო განათლების საერთაშორისო ფონდი

28283 405002615

რაგბის კლუბი ზუგდიდი

28284 406038586

კულტურული და სოციალური ფასეულობათა კვლევისა და განვითარების ცენტრი

28285 404854564

საერთაშორისო ალიანსი აფხაზეთისათვის

28286 215148953

საქართველოს საპატრიარქოს ფოთის ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი

28287 200088243

საქართველოს მრავალშვილიან ოჯახთა საქველმოქმედო კავშირი საქართველოს მომავლისათვის

28288 405276366

თანამედროვე ბიზნესის განვითარების ინსტიტუტი

28289 200265872

საქართველოს ტაეკვონ-დოს ეროვნული ასოციაცია

28290 404525545

საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი

28291 220352115

ასოციაცია დრონი

28292 405380500

მდგრადი განვითარებისა და მმართველობის ინსტიტუტი
აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული კონფლიქტში მონაწილე სპეციალური დანიშნულების
მეომართა რეაბილიტაციისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი მაშვველთა კავშირი
,,იუპიტერი“

28293 249266565

28294 404861850

საქართველოს ონკო-ჰემატოლოგიური პაციენტების მშობელთა კავშირი

28295 216403880

რუსთავის სპორტთამაშების სკოლა

28296 438729084

საქართველოს, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეწერი-მელაურის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28297 204952444

"აზიის კულტურათა კვლევის ცენტრი"

28298 431165892

ფონდი კახეთი 2010

28299 405356225

ბუნებისმეტყველების საზოგადოება

28300 204981653

სულით დაავადებულთა შრომათერაპიისა და რეაბილიტაციის საერთაშორისო ფონდი

28301 442733106

საქართველოს წალენჯიხის რაიონული დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28302 224623780

"ბახტრიონი"

28303 212816504

სათემო კავშირი მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

28304 424069616

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

28305 215118192

რეგისტრირებული კავშირი ფოთის მოამბე

28306 405174591

დიპლომატები კულტურისათვის საქართველო

28307 205263123

კავკასიის ხალხთა კონგრესი

28308 204887818

დევნილნი

28309 249264193

სოხუმის კ.გამსახურდიას სახ. დრამ.თეატრის განვ. და აღორძ. ფონდი "ერთი ცის ქვეშ"

28310 239403524

საჩხერის გაძლიერებული სწავლების საშუალო სკოლა

28311 406081715

Youth Resource Development Institute

28312 439392523

საქველმოქმედო ფონდი სალო

28313 425359248

ნუგეშის სახლი

28314 405164664

საქართველოს ქალაქ თბილისის დელისის მეტრო მიმდ. ტერიტორია, თამარაშვილის ქუჩა, ყაზბეგის
გამზ., ლეჩკომბინატიდან ასათიანის ქუჩამდე დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28315 204954656

"პოლიტიკური კვლევების ცენტრი"

28316 217892485

საქართველოს თავისუფალი პროფესიული კავშირების შიდა ქართლის პროფესიული კავშირები

28317 202191216

ახალი მიდგომა

28318 224071607

ეთნოკავშირის ინიციატივები დემოკრატიის განვითარებისათვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

28319 204567263

ენერგიის, წყლისა და საინფორმაციო საშუალებების მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

28320 200160636

ია

28321 200079930

კავშირი "სოციალი'

28322 417880966

საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების მე-5 ქვ. ბრიგადის ტერიტორიაზე წმინდა
მეფეთა-არჩილისა და ლუარსაბის სახელობის მშენებარე ეკლესიის ფონდი

28323 405051517

სახალხო დიპლომატიის ცენტრი

28324 417892579

არაბთა ასოციაცია საქართველოში

28325 404439915

მომავალი ჩვენთვის

28326

წაბლანა

28327 402186898

სპორტი განვითარებისა და მშვიდობისთვის

28328 404967620

რაჭის გადარჩენისა და განვითარების კავშირი

28329 216425287

რუსთავის ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

28330 205008418

"საქართველოს არბალეტიდან სროლის ეროვნული ფედერაცია"

28331 400004838

ფოლცვაგენ კლაბ ჯორჯია

28332 405136909

ჰუმანიტარული ინიციატივების ცენტრი

28333 406063478

ლომთაძეთა საგვარეულო კავშირი

28334 202242652

კავშირი

28335 202063159

კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას პროფკომიტეტი

28336 412715165

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რეგიონული ფორუმი

28337 400125878

საქველმოქმედო ფონდი მეგობრების თანადგომა

28338 406135025

ქიუ არტ

28339 445427306

ქ. ბათუმის საკალათბურთო კლუბი ლომისი

28340 405242937

საქართველოს ახალგაზრდა საჯარო მოხელეთა ასოციაცია

28341 209467977

ქ. თბილისის მერიის ალ.მაჭავარიანის სახ. N26-ე ხელოვნების სკოლა

28342 224623771

იმედი

28343 202387201

საქართველოს არაოლიმპიური სპორტული სახეობების ასოციაცია

28344 445408363

კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო-სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი - ბათუმი

28345 211382083

საქართველოს კაზაკთა კავშირი

28346 205206784

იბერია - აგრი

28347 436040393

კიკ-ბოქსინგის კლუბი პანტერა

28348 430032591

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28349 204977383

"საქართველოს მედია სახლი"

28350 437976166

გომი 2011

28351 202294356

აკადემიკოს ლადო ბახუტაშვილის სახელობის ფონდი

28352 406296976

წმ. იოანე ღვთისმეტყველის მამათა მონასტრის განვითარების ფონდი

28353 448050260

დავიცვათ ბავშვთა უფლებები

28354 404490289

გრინ ვეი ჯორჯია

28355 431168504

ჯანდაცვის გაუმჯობესების ცენტრი

28356 245586637

ქ. ბათუმის N15 საბავშვო ბაღი

28357 400224878

საქართველოს ვეტერან ადვოკატთა გაერთიანება

28358 404412587

საქართველოს ბობსლეისა და სკელეტონის ეროვნული ფედერაცია

28359 212839339

მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაცია

28360 424070739

წყრუთი 2015

28361 405081156

საქართველოს კულტურის განვითარების ფონდი 'ტრიუმფი'

28362 406174544

სბმ აკადემია

28363 412693205

საქართველოს საპატრიარქოს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

28364 405389734

ალექსანდრე ალექსიძის სახელობის ქართულ-ბერძნული ურთიერთობების განვითარების ფონდი

28365 404536221

მოუნთინს ოვ თონგს

28366

იყოს ნება შენი

28367 222440909

აისი

28368 236098218

მცხეთის წმინდა ათორმეტ მოციქულთა სახელობის ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი

28369 402035668

აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის მეგობრობის ასოციაცია

28370 405340509

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის (სდსს) ვეტერანთა კავშირი

28371 204961381

"საქ. საწარმოთა განვითარების სააგენტო"

28372 405208109

ადგილობრივი თემის განვითარების ინიციატიავა

28373 404636186

ხელოვნების განვითარების ფონდი ცირკულუს არტის

28374 206303659

ასოციაცია მომავლის ფერმერი

28375 431169166

საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი

28376 200031875

თბილისის №8 საბავშვო ბაგა-ბაღი

28377 205290399

საქართველოს ცხოველთა მოყვარულთა საზოგადოება

28378 205289891

საქართველოს მეღვინეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია

28379 202457484

საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

28380 228542529

სარაგბო კლუბი მიმინო

28381 231190519

ჯანდაცვის კახეთის სამხარეო ფონდი

28382 406230662

თავისუფალი ვექტორი

28383 205228680

საქველმოქმედო ფონდი "რაში"

28384 202170925

დემოკრატიის სტრატეგიული განვითარების ინსტიტუტი ყოფ.საქ. დემოკრ. განვითარების ფედერაცია

28385 204576761

დამოუკიდებელ საგანმანათლებლო ცენტრთა ასოციაცია

28386 423356843

ჯავახეთის სათემო ორგანიზაცია

28387 218036140

საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირის შიდა ქართლის რეგიონალური
ორგანიზაცია

28388 404444874

კავშირი თეატრალური მარათონი

28389 446967783

ეკლესია ხსნის სიტყვა

28390 200091667

კავშირი"განათლებისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი"

28391 200077228

კავშირი `ადამიანის ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშემწყობი საზოდაგოება`

28392 243898760

კავშირი სტუდია ირაო

28393 439865362

სამეგრელოს რეგიონის ოლიმპიური კომიტეტი ოლიმპი

28394 417887406

მედია და საინფორმაციო საგამოძიებო სააგენტო - პუჩო

28395 419987544

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის სამეგრელო–ზემო სვანეთის ორგანიზაცია

28396 405125984

მსოფლიო საოჯახო კონგრესი 10

28397 445623013

თანადროული თექის ხელოვნება როგორც თერაპია

28398 405367981

საფეხბურთო სკოლა ნიკე

28399 240894190

ქარელის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანება

28400 416333186

გოსტ ოფ როად

28401 415601888

ხრეითის ახალგაზრდული ერთობა

28402 226575202

გარეჯელი +

28403 204535556

იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოება

28404 405202542

ხელოვნება სოციალური ცვლილებებისათვის

28405 416300210

ბაკურაძეთა საგვარეულო კავშირი

28406 218033429

საქართველოს მასწავლებელთა თავისუფალი პროფესიული კავშირის ,,სოლიდარობი"-ს გორის
რაიონული ორგანიზაცია

28407

ჩვენ სპორტსმენებისთვის

28408 425362500

საქართველოს ბოლნისის რაიონის სოფლების მამხუტი, ხატავეთი, ქვემო არქევანი, ზემო არქევანის
დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28409 405459793

საქველმოქმედო ფონდი ჭელიში

28410 404531057

სოციალური თანასწორობა - ჩვენი უფლებები

28411 205215328

საქართველოს ინფექციურ სნეულებათა ასოციაცია

28412 219638603

ტყიბულის ფეხბურთის განვითარების ფონდი

28413 404898599

განსხვავებული უნარების მქონე პირთა გაერთიანება

28414 412692064

დასავლეთ საქართველოს კალათბურთის კავშირი

28415 204885384

ფონდი "ლანჩხუთი XXI საუკუნე"

28416 401944269

საქართველოს ჯიუ-ჯიცუს ეროვნული ფედერაცია

28417 401967564

ჭკუასელთა საგვარეულო კავშირი

28418 404477632

იზრუნე

28419 211373039

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ფონდი SOCO

28420 426521301

სამხარაულთა საგვარეულო კავშირი

28421 204516489

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის საერთაშორისო ასოციაცია

28422 437069510

ანსამბლი გორდა

28423 439864078

გალერეა ჯიქი

28424 439405270

საქართველოს პარაპლანერიზმისა და დელტაპლანერიზმის საერთაშორისო ფედერაცია

28425 405083458

გოლდენ ფაით პრომოუშენ

28426 415095916

კავშირი ღირსება

28427 404462844

რეგისტრირებული კავშირი ოროკო

28428 444552770

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

28429 205243841

შემოქმედებითი გაერთიანება "ათინათი"

28430 245620635

საზოგადოებრივ ექსპერტთა კავშირი

28431 239406451

საჩხერის სარაგბო კლუბი ჯრუჭი

28432 225378971

გლეხთა დახმარების ფონდი ,,გიორგი"

28433

ღვთის შვილთა კავშირის (ინვალიდთა ასოციაციის) ხულოს რაიონული ორგანიზაცია

28434 415091947

ქალაქი ადამიანთა ერთობაა

28435 204950534

კარდიული რეაბილიტაციის განვ. ფონდი "რეაბი"

28436 405499973

ექსტრემალური მედიცინის ცენტრი

28437 404983023

თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის ცენტრი

28438 425363858

შესაძლებლობები საზღვრების გარეშე

28439 234228993

ასოციაცია მეცნიერება, განათლება და განვითარება

28440 205181756

საქართველოს გენერალური ინსპექციების ასოციაცია

28441 205234584

საქველმოქმედო ფონდი "თექა"

28442 242002934

სათემო კავშირი-ბერმუხა

28443 405432161

თბილისის პადელის ფედერაცია

28444 202174397

ქ. თბილისის №5 საბავშვო ბაგა-ბაღი

28445 424617926

საცხენოსნო სპორტული კლუბი პანკისი

28446 419982344

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ცენტრი

28447 205262268

საქველმოქმედო ფონდი "იმედი 8"

28448 200277155

სატაძრო მედიცინის ფონდი

28449 422935499

საჭადრაკო კლუბი ამბროლაური

28450 401975305

ბავშვთა ქირურგები ჯანმრთელი მომავლისათვის - ასოციაცია

28451 445570891

ციხისთაველი სურმანიძეები

28452 232582470

არასამთავრობო ორგანიზაცია მოწყალება

28453 405451265

საჩოგბურთო კლუბი ეისი

28454 205218593

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ასოციაცია

28455 216394113

ქართველი მართლმადიდებლების კავშირი დედოზარი

28456 433106541

ლაგოდეხის ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი

28457 405199841

საქართველოს ქალთა კალათბურთის კავშირი

28458 406068990

პატარა ემიგრანტები

28459 204576155

საქართველოს მინი გოლფის ფედერაცია

28460 404550008

ახალგაზრდული საკონსულტაციო პლათფორმა

28461 400138980

გამარჯვებულთა კლუბი

28462 400157520

უკეთესი განვითარებისთვის

28463 202454245

საერთაშორისო კავშირი ჰელფერი

28464 205010094

საქართველოს მეანაბრეთა ინტერესების დაცვის კავშირი ანაბარი

28465

ასოციაცია ფსიქეა

28466 224623450

პანკისის ხეობის მოსახლეობის შრომის, ჯან. და სოციალური დაცვის სამმართველი

28467 204990028

საქ. ომის ვეტერანთა და ინვალიდთა დასაქმების კავშირი"

28468 404630672

სამართლებრივი ინიციატივების მხარდაჭერის ცენტრი

28469 227721864

ძიუდოსა და სამბოს ასოციაცია

28470 202162989

მოჭიდავეთა კავშირი სამბო-ძიუდო

28471 405297824

იმიტომ.ჯი

28472 220352491

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი - ქაუნთერფართი

28473 404390752

სამოქალაქო განათლებისა და სოციალური თანასწორობის ცენტრი

28474 200121224

"საქართველოს ახალგაზრდა სტომატოლოგთა ასოციაცია"

28475 404880786

სრესელთა საგვარეულო კავშირი

28476 421272955

საქართველოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბის დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28477 405311960

საქართველოს გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრის, კინოს, მეცნიერებათა და საზოგადო
მოღვაწეთა აკადემია

28478 406073216

ქართველ მეაბრეშუმეთა კავშირი ქართული აბრეშუმი

28479 205024622

საქართველოს ახალგაზრდობა მომავლისათვის

28480 404608206

ალიქ მედია ჯორჯია

28481 417879371

პატიმრების ყოფილი პატიმრებისა და პრობაციონერთა ასოციაცია - მონა ლიზა 777

28482 424254746

ჯაყისმანის მონასტრის აღორძინების ფონდი

28483 221286597

წყალტუბოს დევნილ ქალთა კავშირი

28484 241570091

სათემო საზოგადოება ყვარლის რაიონის სამართლებრივი განვითარება

28485 226556116

დამოუკიდებელი პროფკავშირი ენერგია

28486 402004086

განთიადი

28487 405384123

ადეიშვილების საგვარეულო კავშირი

28488 416343772

მძღოლთა ავტომფლობელთა და ავტომოყვარულთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველი

28489 202218126

კავშირი "სამეფო კლუბი"

28490 437060635

გურიის ჭადრაკის ფედერაცია

28491 205177976

საბავშვო ლიტერატურის განვითარების ფონდი

28492 211399716

ქალთა დასაქმების საინოვაციო ცენტრი

28493 406234105

თბილისის გო-ს ფედერაცია

28494 438724837

რეგიონული განვითარების რესურსცენტრი

28495 222442756

სათემო კავშირი სეფიეთი

28496 405174975

სოციალურ საწარმოთა ალიანსი

28497 405192072

თბილისის გლობალური ჯანდაცვის ინსტიტუტი

28498 404391555

ჩეხურ-ქართული ფსიქოსომატურ დაავადებათა კვლევითი ცენტრი

28499 402008849

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების საქველმოქმედო ფონდი

28500 211348816

ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება

28501 400030952

კოშაძეთა საგვარეულო კავშირი

28502 204568011

საქართველოს უსინათლოთა საზოგადოების არასამეწარმეო არაკომერციული ორგანიზაცია

28503 237093694

ავტოსატრანსპორტო საქმიანობის განვითარების კავშირი გურია 2002

28504 202202062

ა(ა)იპ საქართველოს პრაქტიკული სროლის ასოციაცია

28505 423098766

ასპინძის შოთა რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი

28506 205148357

IBF საქართველო

28507 404569613

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ცენტრი - გამჭირვალე კავკასია

28508 405420806

საერთაშორისო მწვანე მოძრაობა მსოფლიო ჩემი ოჯახია

28509 404852423

კოლხურ-იბერიული ეთნოკულტურის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი "აია-კოლხეთი"

28510 400192803

ფონდი კავკასია

28511 404978618

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი

28512 405143312

საქართველოს სამედიცინო ტურიზმის ასოციცაცია

28513 404884559

მიხეილ სეხნიაშვილის დახმარების ფონდი

28514 422433218

გამჭირვალე თვითმართველობა

28515 404545140

ქართული საბრძოლო ხელოვნების კვლევითი ცენტრი

28516 405110963

სახელმწიფო 3.0 საქართველო

28517 205037119

საქართველოში ვალდორფის პედაგოკიკის ხელშემწყობი კავშირი

28518 439421653

ქართველ ებრაელთა კულტურის სახლი

28519 400306450

ქალაქ თბილისის N104 საბავშვო ბაგა-ბაღი ++

28520 202459703

ფოლკლორული ანსამბლი "ქართული გენი"

28521 204531275

ა(ა)იპ თბილისის მემკვიდრეობის ჯგუფი - თბილისი

28522 227771710

თანადგომა

28523 205216309

ვაჟა-ლომინაძის სახელობის ფონდი

28524 406294451

ბადმინტონის ვეტერანთა კლუბი

28525

ქველიXX1

28526 242735117

ე. ფიფიას სახელობის ცენტრალური საავადმყოფოს პროფ კავშირი

28527 254406183

ფონდი ელიტა-07

28528 202464494

აფხაზეთი 2009

28529 247861336

ფურტიო

28530 234204401

მარნეულის ბიზნეს ცენტრი

28531 400188783

ველოსპორტის სპორტული კლუბი ველო პლუსი

28532 405094758

საქართველოს სამშენებლო მოსაპირკეთებელი ქვის მეწარმეთა და ბუნებრივი წიაღისეულის
მომპოვებელთა ასოცოიაცია

28533 401985474

მილენიუმ 2013

28534 205023954

ბასტი-ბუბუ

28535 404573234

საგანმანათლებლო განვითარების ინსტიტუტი მილენიუმი

28536 427728514

კავკასიის ჟურნალისტთა ცენტრი

28537 220363728

რეგისტრირებული კავშირი სხივი

28538 205084193

საზოგადოებრივი კავშირების მონაწილეთა ასოციაცია

28539 417888021

შიდა ქართლის რეგიონული განვითარების ცენტრი

28540 400169027

საქართველოს გზა ევროპისკენ

28541 202455388

იბერია 2009

28542 400014462

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი

28543 404877273

დამცველთა კავშირი განსჯა

28544 206127065

საქართველოს სოციალური განვითარების ფონდი პროგრესი

28545 406132849

მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია სპარტაკი

28546 416353118

ქვემო ქართლის რეგიონული ფეხბურთის ფედერაცია

28547 245433222

შპს ალფა 95

28548 401979882

საქართველოს უსახლკაროდ დარჩენილ მოქალაქეთა უფლებების დაცვის კავშირი

28549 405242189

სამოქალაქო საზოგადოების ტრანსფორმაციის ცენტრი - ფრიმაინდ

28550 243122802

სათემო კავშირი "კილიკია"

28551 239869068

სათემო კავშირი ტეხურა

28552 204534129

საზოგადოებრივი მოძრაობა სოლიდარობა

28553 430032975

საქართველოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28554 404622663

გიორგი თუმანიშვილი - მე მიყვარს საქართველო

28555 428519114

მირზაანი XXI

28556 416327497

არაფორმალური განათლებისა და მედიაგანვითარების ცენტრი ჰერალდი

28557 404453275

დასავლეთ-აღმოსავლეთის ცენტრი-West East Center

28558 406332455

საქართველოს სომეხთა ახალგაზრდული კავშირი

28559 224071368

ნაზარეთ

28560 423099239

ასპინძის სახელოვნებო ქართული ტექსტილის სწავლების ცენტრი თუთა

28561 404865295

ჰარმონიული განვითარების ცენტრი

28562 200055965

ნაციონალური მოძრაობა მეცნიერებისა და კულტურის განვითარებისათვის

28563 401962836

მინაძეთა საგვარეულო კავშირი

28564 405481740

ქალები და თანასწორობა

28565 416350754

კეთილი ადამიანები

28566 204429485

ორგა. საერთაშორისო ფონდი

28567 206078448

პოეტური ორდენი მარად ახალი ქნარი

28568 404517723

პრო ქლაიმბერსი

28569 412685081

საქართველოს მონადირეთა და მეთევზეთა კლუბი მონადირე

28570 205283218

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო განვითარების ფონდი

28571 245433801

ქალაქ ბათუმის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირი

28572 202321255

საზოგადოება მართვე

28573 235893486

რიჰო

28574 404601757

საქართველოს მოცვის აგრონომთა საბჭო

28575 404964892

ზურაბ ჟვანიას ფონდი

28576 238768348

სამტრედიის რაიონის მემამულეთა კავშირი

28577 202204550

საქართველოს ბუნების დაცვის და ეკოლოგიის ასოციაცია "ალაზანი"

28578 211403088

განათლებისა და განვითარების ცენტრი

28579 400220015

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია-მეგობრული საჩუქარი

28580 220019780

სამეგრელოს გიდებისა და სკაუტების რეგიონალური კავშირი

28581 406210746

პოლიზორ

28582 417885033

ახალგაზრდა პროგრესული ლიდერები

28583 231286836

თელავის განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი

28584 224086502

კულტურულ-საგანმანათლებლო-სამეცნიერო შემოქმედებითი ცენტრი "ევროპა-კავკასია-აღმოსავლეთი"

28585 401947872

მიდმოგონება

28586 204568173

საზოგადოება ყვარელი

28587 245438076

აჭარის თეატრის მოღვაწეთა კავშირი

28588

კავშირი სინათლე

28589 405186276

კლუბი ჯიმ სთარი

28590 405024236

ბავშვთა ჰოსპისი

28591 423098114

რუსთავი-2010

28592 405172110

საქართველოს ქუჩის ხელოვნების ფედერაცია

28593

რეგისტრირებული კავშირი სათემო ორგანიზაცია ზანა 2

28594 445442389

მუსლიმურ სამლოცველოთა მშენებლობის დახმარების ფონდი

28595 419622581

საქართველოს კულტურული, ისტორიული, ბუნებრივი ძეგლების და ობიექტების მეურვეობის
საზოგადოებრივი გაერთიანება მემკვიდრეობა

28596 405031399

საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევების ინსტიტუტი

28597 204433292

INREცენტრი.სამეც-ტექნ.და სოციალურ-ეკონომ.პროექტ.საქმიან.ურთიერთ.კოორდ.დამუშ.და
რეალიზ.ფონდი

28598 204446135

საქართველოს სამოქალაქო განვითარების საზოგადოება

28599 443864016

სურამისა და ხაშურის ეპარქიის ბანას სამონასტრო-საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობის ფონდი

28600 405523349

ლოტრენდი

28601 426538678

ჯორჯიან ჩაინიზ ოვერსის ჩაინიზ ჯოინთ ჯენერალ ასოსიეიშენ

28602 404855215

სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკების და დანაშაულის მონიტორინგის ცენტრი

28603 404949437

საგვარეულო კავშირი ვეკუა

28604 406239388

საქართველოს მდგრადი განვითარების ასოციაცია

28605 400184821

ა.მ. გრუპ

28606 203860526

თბილისის მშვიდობის კვლევის ასოციაცია

28607 404429132

ხიდეშლების საგვარეულო კავშირი

28608 204568379

საქართველოს პარაზიტოლოგთა ასოციაცია

28609 406278558

ანსამბლი დები გოგოჭურები

28610 446951521

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ციხისძირის თემის საბავშვო ბაღი

28611 405121997

ქალაქ თბილისის ყინულის ჰოკეის საქალაქო ფედერაცია

28612 222442747

სათემო კავშირი მარანი

28613 404439719

უნიკო

28614 424617757

უკეთესი მომავლისთვის

28615 437067889

საქართველოს სოკარატეს ფედერაცია

28616 412676769

ქუთაისის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია

28617 201949259

საქართველოს ბავშვთა ქირურგების კავშირი

28618 404943736

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორების, მკვლევარების, სტუდენტების და ალუმნის ერთობა

28619 400332555

ცცნ ქარხნის გუნდი საქართველო

28620 242008956

გურიის უდაბნოს სავანე

28621 442571548

ლაილაშის ბულვარის გადარჩენის ფონდი

28622 415097086

საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის ქ. ფოთის საქალაქო ორგანიზაცია

28623 224077497

კავშირი ,,ჭაჭარაქი"

28624 205073329

""იბერია XXI"

28625 204448204

ქალთა ინიციატივათა ცენტრი

28626 405457465

ქართველთა ფონდი

28627 205019013

საავტორო სასწ-კვლევითი კომპლექსი "ბალავარი"-ს საზ-ბა

28628 240420610

ლამპარი 2009

28629 405013621

ფონდი ჩვენი სახლი

28630 204525594

ველლო დ ორო - კულტურის, მოდისა და დიზაინის ნაციონალური ცენტრი

28631 405198646

საქართველოს კონსულტანტ ინჟინერთა ასოციაცია

28632 424611496

უხუცეს ქალთა საბჭო

28633 402034730

სახალხო მოძრაობა სოციალისტური საქართველო

28634 203860795

ქ. თბილისის მერიის ა. მიზანდარის სახელობის №1 ხელოვნების სკოლა

28635 419987429

ენგური1

28636 424618257

მოძრაობა სამართლიანობისთვის-ეს

28637 404520595

მახსოვს

28638 405322262

ემიგრანტთა და დევნილთა ორგანიზაცია

28639 202066584

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი

28640 212917664

კავშირი დავით ხახალეიშვილის საერთაშორისო ფონდი

28641 404570157

საქართველოს სამოყვარულო სპორტის ფედერაცია

28642 228536064

"ინტელექტი"

28643 202448244

განათლება ყველა ბავშვს

28644 212699864

იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი სპექტრი

28645 404457048

დოკუმენტური ფილმების სტუდია პასო

28646 226166145

ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

28647 405458259

საჯარო პოლიტიკის და მმართველობის ინსტიტუტი

28648 231245710

იმედი-XXI

28649 405485648

მარათონი

28650 204970175

სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი "ქველი"

28651 205213053

არქიტექტორი

28652 404986869

მედია სააგენტო WEEKNEWS

28653 204576547

საქართველოს დემოგრაფიული რეგულაციის ფონდი - შთამომავლობა

28654 444552823

ხეთის საფეხბურთო სკოლა

28655 205274905

რელიგიათა კვლევის ცენტრი

28656 200076862

ქ. თბილისის წმ.პეტრეს სახ. მე-10 სკოლა-გიმნაზიის განვითარება--აღორძინების ფონდი

28657 412712346

საქველმოქმედო ფონდი მე მიყვარს პიკასოს ბიჭები

28658 400046963

კიტოვანების საგვარეულო კავშირი

28659 205281737

საქართველოს იურისტთა გაერთიანება

28660 404956197

ქართული წესრიგი

28661

დუშეთის ფერმერთა სახლი

28662 418467448

შიდა ქართლის სამოქალაქო ფორუმი

28663 400124030

სამოქალაქო მრჩეველთა საზოგადოებრივი საბჭო

28664 404438346

ოდა

28665 230870322

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ასურეთის თემის აღორძინების კავშირი"

28666 404466519

ახალგაზრდა ქალთა პიროვნული და პროფესიული განვითარების ცენტრი

28667 204434406

ჯორჯ მარშალის სახელობის ცენტრის კურსდამთავრებულთა კავშირი - საქართველო, საერთაშორისო და
უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრი

28668 202951350

რეგისტრირებული კავშირი "იურიდიული დაცვის სამსახური"

28669 251722346

ქართველ და აფხაზ. შემოქმედ ქალთა ერთობრივი კავშირი მიტევება

28670 441485448

რაგბის კლუბი ყაზბეგი

28671 416288751

ტრიუმფი 2010

28672 404933514

სარკე ხელისუფლების სამოქალაქო პასუხისმგებლობისთვის

28673 422717457

მესხეთი

28674 424252837

ჭაჭკარის განვითარების ფონდი

28675 202064238

საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია

28676 205033319

ფონდი კავკასიური დიალოგი

28677 404437383

ბიოფერმერები მდგრადი სოფლის მეურნეობისთვის

28678 405282929

დემოკრატიის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი

28679 415082001

ლიბერტადი

28680 204540201

ფონდი არტ-კავკასუს

28681 245433936

აჭარის კარდიოლოგთა ასოციაცია - ჯანმრთელი გული

28682 205065043

მადანი

28683 204437056

კეთილი ნება-ფიზიკურად და გონებრ.შეზღუდ.შესაძლებლ.მქონე პირთა სოციალ.დაცვის კავშირი

28684 405195239

დევნილთა და სოციალურად დაუცველთა ორგანიზაცია თანადგომა

28685 446758027

ქედის ბიომრავალფეროვნების დაცვის ჯგუფი

28686 406054647

გურაშვილების საგვარეულო კავშირი

28687 400280263

საქართველოს მომავლის სპექტრი

28688 206344204

მარადიული გამოძახილი

28689 208218276

სვანეთი კავკასია სვანლანდი

28690 200270214

სამოქალაქო განათლებისა და რეაბილიტაციის ცენტრი

28691 205023115

ეკოინჟინერინგი

28692 405174323

საქართველოს თაუერრანინგის ფედერაცია

28693 405428504

ეიჩარ ქეარ

28694 200259022

ინვალიდთა და ავადმყოფთა თანადგომის და უფლებების დაცვის კავშირი

28695 405310934

საქართველოს ბუნებრივი ჭაჭის ასოციაცია

28696 205182194

ასოციაცია - ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბ.სახელმწ.უნივერსიტეტის სოხუმის ფილ.კულტურათაშორისო
ურთიერთობ. საზო

28697 422717439

კავშირი წარბასთუმანი

28698 404507155

ემსახურე ცვლილებას

28699 238744819

საქ. სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირების რ-ული ორგანიზაცია

28700 412717608

საქართველოს ქალაქ ქუთაისის ძველი ქუთაისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28701 405172511

ველოსპორტის სპორტული კლუბი ოლიმპი

28702 204956805

ასოციაცია გეორგია

28703 412693116

საქართველოს გირის სპორტის, მასრესლინგის, ბაგირის გადაწევისა და კროსფიტის (ძალისმიერი
ფიტნესის) ეროვნული ფედერაცია

28704 400212097

სოციომეტრი

28705 419983566

სასწავლო-აღმზრდელობითი და შემოქმედებითი ცენტრი ნეონი

28706 205270017

კრიზისის დაძლევის და რეაბილიტაციის ცენტრი

28707 237080779

გურიის ქალთა დაცვის ასოციაცია პაციენტი პლუს

28708 405085713

გენი ქართული

28709 401967886

თბილისის ჭიდაობა სამბოს ფედერაცია

28710 226530073

კავშირი ,,ბაღნარი"

28711 448051438

საქართველოს ხულოს რაიონის ზედა ვაშლოვანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28712 404435081

კავშირი ოსური ხალხური კულტურული აღორძინებისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი ელენა

28713 405193927

ფონდი გურული დღიურები

28714 211403783

"დიდი დიღომი 3"

28715 422937460

ფეხბურთის კლუბი რაჭა 2020

28716 405091298

საქართველოს მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის საუნივერსიტეტო ეროვნული ფედერაცია

28717 200268520

საქველმოქმედო ფონდი ჰუმან რაითს საპორთ

28718 416329155

საქართველოს ქალაქ რუსთავის 8-ის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28719 216372878

ნერვული დაავადებებით დაავადებული ბავშვების მშობელთა ასოციაცია

28720 232579288

კავშირი ,,კასპი-სამართალი-2003"

28721 445443761

ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის პროფესიული კავშირი

28722 404520292

საქართველოს, ქალაქ თბილისის, მთაწმინდის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28723 206207111

ახალგაზრდა იურისტთა კოლეგია

28724 204935687

საქ. ეროვნული გვარდიის ვეტერანთა საბჭო

28725 204469761

რეგისტრირებული კავშირი "საქართველოს ბუნებისმეტყველ პედაგოგთა ასოციაცია"

28726 230866373

თ.წყაროს განვითარების ცენტრი

28727 405505760

ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი

28728 204448044

საქართველო-თურქეთის მეგობრობისა და თანადგომის საერთაშორისო ასოციაცია "მეგობრობა"

28729 412725582

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძევრის ცენტრის რეაბილიტაციის ფონდი

28730 425054157

ფონდი გაბრიელი

28731 417876105

სათემო ორგანიზაცია თემის მომავლისათვის

28732 204991269

საინჟინრო კვლევების სპეციალისტთა თანამშრომლობის,პროექტების ექსპერტიზისა და
საზოგადოებრივი დისკუსიების საორგანიზაციო ცენტრი

28733 448051447

საქართველოს ხულოს რაიონის, დიდაჭარას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28734 404889858

სპორტული კლუბი ჯორჯია

28735 404565886

თბილისი სტარტაპ ბიურო

28736 215120447

ასოციაცია ქალი-მსოფლიოს მომავალი

28737 445497212

ინტელექტი-2016

28738 435430106

მარტვილის უშუს რაიონული ფედერაცია

28739 204466274

საქართველოს ხელოვანთა ასოციაცია სესილი

28740 204473916

საქართველოს იურიდიული პოლიტიკური, სოციალური ფსიქოლოგიისა დაკრიმინოლოგიის ცენტრი

28741 404963009

საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია

28742 212701771

ფონდი აფხაზინტერკონტი

28743 405474179

საქართველოს დამოუკიდებელ ორთოპედთა და იმპლანტოლოგთა კავშირი

28744 448414813

მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი პროფესიონალი

28745 205044478

მილენიუმი

28746 243898831

ხაშურის რაიონის ჩოხოსანთა საზოგადოება

28747 242002961

სათემო კავშირი-გამარჯვება

28748 234242780

სადახლოს აღორძინების კავშირი

28749 419982889

ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრი

28750 402176505

ასიმეტრია

28751 404470620

ლალი ადეიშვილის კატების და ძაღლების თავშესაფარი

28752 206108521

საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია

28753 404509091

მოგზაურობა წიგნებში

28754 204954638

"საქართველოს სასამაართლო მეცნიერებათა აკადემია"

28755 430029603

ზესტაფონის ინვალიდ-ამპუტანტთა ფეღბურთის კლუბი ზესტაფონი

28756 212798766

ადგილობრივი დემოკრატიისა და საზოგადოების განვითარების კავშირი

28757 205284896

ენერგეტიკული კვლევისა და სტრატეგიული ანალიზის საბჭო

28758 422935970

საქართველოს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ ამბროლაურის N1 დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28759 248387650

სამოქალაქო განათლების ცენტრი ქალი-დედა და მოქალაქე (დემო)

28760 420008510

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალი ხედვა

28761 421271153

ქართველ სპელეოლოგთა კლუბი

28762 445408924

საზოგადოებრივი გაერთიანება დედასაქართველო

28763 401987702

კეკუების საგვარეულო კავშირი

28764 437977986

საქართველოს ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28765 226530518

გარდაბნის ქალაქის საკრებულო

28766 208145504

თბილისის №210 საბავშვო ბაგა-ბაღი

28767 202940363

სამოქალაქო უფლებათა და თავისუფლებათა ასოციაცია

28768 418471380

გორის აღორძინების ფონდი

28769 405349528

საერთაშორისო თანასწორობის ინსტიტუტი

28770 404548511

ძიუდოს კლუბი ბოკვერები

28771 441995986

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ცენტრი

28772 242730808

ჟიული შარტავას სახელობის ასოციცია

28773 400020614

აბაშმაძეთა საგვარეულო კავშირი

28774 404514986

ფეოდოსი ჩერნიგოველის სახელობის ფონდი

28775 202454539

ილიას გზა

28776 234065524

"ჩოლური"

28777 224625387

ასოციაცია `ბადიში`

28778 225398138

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო ცენტრი განთიადი

28779

მამენტო მორე

28780 405158699

საქართველოს ღვინისა და კულინარიული ტურიზმის ასოციაცია

28781 406338477

ბავშვის უფლებები

28782 205017694

საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი

28783 437374048

საქველმოქმედო ფონდი-სიცოცხლე მინდა

28784 416322919

ქვემო ქართლის ახალგაზრდების გაერთიანება

28785 205015124

"თანადგომა"

28786 404907204

ხალხის ფონდი-Foundation for people

28787 404385553

წმინდა ილია მართლის სახელობის ქრისტიანული საეკლესიო მართლმადიდებლური საქველმოქმედო
გამომცემლობა "მოწყალე სამარიტელი"

28788 431165231

საქართველოს პაუერლიფთინგის ფედერაცია

28789 216347601

ასოციაცია ნოსტალგია ვახტანგ მასწავლებლის სახლი

28790 404502515

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ტანვარჯიშის
განვითარების სპორტული ცენტრი

28791

სხალთა

28792 402025287

გურიის რეგიონის ვეტერან ფეხბურთელთა კავშირი

28793 202236838

ჩუღურეთი

28794 401955407

საქართველოს ბიზნესმენთა და მენეჯერთა ქრისტიანული კავშირი

28795 206145679

ქ. თბილისის დღის მეორე ნახ-ში მომუშავე #2 საშ.სკოლის ფონდი

28796 204426228

ადამინური რესურსების მართვისგანვითარებისა და ხელშეწყობის ასოციაცია

28797 422430541

ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცოცხალი აბაშა

28798 215607412

სათემო კავშირი "პერევისა"

28799 226155139

კავშირი ,,ტყის მკვლევარები"

28800 405024593

საზოგადოება და ბანკები

28801 220403677

ლანჯი

28802 241498027

მთიელ ქალთა ასოციაცია

28803 248426635

ბათუმის საზღვაო კოლეჯი-მეზღვაურთა სკოლას-დახმარებისა და ქველმიქმედების ფონდი

28804 205273728

მომქმედ და ყოფილ პარლამენტართა კავშირი

28805 426520133

სპორტული კლუბი მგლები

28806 405338031

სტემ განათლების ასოციაცია - სტემ საქართველო

28807 400108548

იმედი-2014

28808 422430079

მარიამ შათირიშვილის დახმარების ფონდი

28809 404536837

ა(ა)იპ ჯენარიელო

28810 200096519

სოციალურად დაუცველ ვეტერან ქორეოგრაფთა საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

28811 400122069

საქართველოს ბავშვთა დაცვის კავშირი

28812 205022438

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი

28813 202245622

"საქართველოს კინემატოგრაფისტთა გილდია"

28814 249254122

იმედი დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის

28815 204439009

სამკურნალო საშუალებებზე საინფორმაციო მომსახურების ცენტრი ფარმინფორმი

28816 235893244

მულახი

28817 445470810

ფსიქოლოგიური ცენტრი ჩემი სამყარო

28818 202062560

საქართველოს ინვალიდ ხელოვანთა კავშირი

28819 226565847

მერძევეთა ასოციაცია ლემშვენიერა 87

28820 249257922

აფხაზეთის ახალგაზრდა მენეჯერთა ასოციაცია

28821 404859131

გივ ფიის ე ჩენს

28822 406295860

სამოქალაქო ინიციატივათა კომიტეტი

28823 445423630

აჭარის მეთევზეთა ასოციაცია

28824 202255406

წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძის სახელობის საზოგადოება

28825 423354505

ახალქალაქის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

28826 235145918

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი ჯიხა

28827 402886061

საქართველოს ბიოსამედიცინო მეცნიერებებში სადოქტორო განათლების ასოციაცია

28828 204978621

საქართველოს პატრიოტთა და ტერიტორიული ერთიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდთა ლიგა

28829 445522239

საქართველოს სერფინგისა და ვინდსერფინგის ეროვნული ფედერაცია

28830 416339901

ახალგაზრდული მოძრაობა ახალი თაობა

28831 202432965

ლიტერატორთა ასოციაცია-აბგ

28832 406289421

აქილეს საქართველო თბილისი

28833 404446569

ენერგეტიკისა და გარემოს ეროვნული ასოციაცია

28834 412717136

კრეატიული ახალგაზრდები

28835 205246401

დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი

28836 427741241

საქველმოქმედო ფონდი აჩუქე სიცოცხლე

28837 205001479

"ეკომედი +"

28838 228539837

ფიროსმანი

28839 226148754

,,საქართველოს საჯარო მომსახურეთა გაერთ. პროფკავშირი"

28840 245437503

აჭარის ეკოლოგიური, ჰუმანიტარული საგანმანათლებლო ასოციაცია იმედი

28841 415591309

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველო XXI საუკუნე

28842 416303093

ერთად ნათელი მომავლისთვის

28843 205028842

საქართველოს პრესის გამავრცელებელთა უფლებების დაცვის კავშირი

28844 205037921

საქართველოს ეკო-გეო-მეტეოროლოგიური კავშირი (ეკოგეომეტი)

28845 406111988

მომავალი თაობის ერთიანი ძალა

28846 220416020

ხემანჯღუ

28847 419987866

სამოქალაქო მოძრაობის დარბაზი - ზუგდიდის ხმა

28848 203854141

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების
ფონდი

28849 404401107

მწვანე გარემო გლობალური დათბობის წინააღმდეგ

28850 204443236

კასტირიონი

28851 235445755

სოფელ დიდი ჭყონის ჯანმრთელობის დაცვის ურთიერთდახმარების კავშირი მკურნალი

28852 406351451

ინდივიდუალური თავისუფლების ინსტიტუტი

28853 406322082

სამოქალაქო მოძრაობა „კითხვის ნიშანი“

28854 404425911

საზღვარგარეთ მოსწავლე საქართველოს მოქალაქეთა ფონდი ბუდე

28855 424253961

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების ცენტრი

28856 204570990

ჯეოველ რისერჩ

28857 434171567

კასუმლოს ახალგაზრდული ცენტრი

28858 202061259

N116 საშუალო სკოლის განვითარების ფონდი

28859 215082755

რეგისტრირებული კავშირი საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი-1913

28860 406291383

აფხაზეთის მკლავჭიდის ფედერაცია

28861 205070965

გარემოს დაცვის ლიგა

28862 202206148

კულტურულ საგანმანათლებლო საერთაშორისო ცენტრი ასოციაცია ნიუ ლაიფ

28863 423351241

ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრი

28864 202349949

ხელოვნურ თირკმელზე მყოფ პაციენტთა ასოციაცია

28865 404399307

ედიშერ და გიგი გარაყანიძეების სახელობის ეთნომუსიკის თეატრი (ფოლკლორული ანსამბლი) მთიები

28866 244559517

ასოციაცია მცირე ბიზნესი

28867 405239004

ოუ-სი მედია

28868 205006740

არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი "იბერია"

28869 405048309

ფინანსურ პორტფელთა მენეჯმენტის სასწავლო კვევითი ცენტრი

28870 204951962

"საქ. პედაგოგთა კავშირი" /მართმადიდებელ პედაგოგთა კავშირი/

28871 426110870

სპორტული კლუბი 'თორი'

28872 406237843

ასოციაცია პირველი თანასწორთა შორის

28873 405073049

საქართველოს ბირთვული მედიცინის სპეციალისტთა ასოციაცია

28874 231243473

ქვაფენილი

28875 426530328

საქართველოს გარდაბნის რაიონის სოფლების ქესალო, ნაზარლოს დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28876 404582750

ქართველ და ფინელ ხალხთა მეგობრობისა და თანამშრომლობის საერთაშორისო ასოციაცია

28877 406287977

ეს ქვეყანა ჩვენია

28878 404886673

საქველმოქმედო ფონდი თინათინი

28879 205277136

საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაცია

28880 404933079

გოცირიძეების საგვარეულო კავშირი

28881 237113271

საზოგადოება ურეკი

28882 433105436

არტ სტუდია ბაჩა

28883 406120086

სამოქალაქო აქტივობის ახალგაზრდული ცენტრი

28884 404855395

საქართველოს ფალკონები

28885 245442310

მარტოხელა დედების, მშობელთა მზრუნველობასმოკლებულ და ავადმყოფ ბავშვთა დახმარების ფონდი
ტოლერანტი

28886 204985310

საქველმოქმედო ფონდი "სუარაჯი"

28887 238140150

დემოკრატიული განვითარებისა და ანტიკორუფციული და ადამიანის უფლებებათა დაცვისათვის

28888 405138863

საზოგადოება ერრა

28889 405372118

პენსადორი

28890 415087462

კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის

28891 400278659

ელექტრონული ჯანდაცვის განვითარების ასოციაცია

28892 442736014

საქველმოქმედო ფონდი ლაზარე 2021

28893 202943949

მე-2 საშვალო სკოლის განვითარების ფონდი

28894 435429243

ბეინგ ჰუმან 83

28895 404999695

ქართული ემიგრაციის დარბაზის მეგობრები

28896 423351535

ჯავახეთის სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისა და განვითარების ასოციაცია

28897 220363023

სტუდენტური კავშირი

28898 204966956

"პოლიტიკური და საზ. კვლევითი ცენტრი"

28899 402019855

მანიფესტი

28900 401946846

საქართველოს მწვანე სტანდარტები

28901 406230109

დაფნის ექსპორტიორთა ასოციაცია

28902 402050579

თბილისი 2017 - ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის 86-ე საერთაშორისო სესია

28903 212800888

იმერეთის რეგიონის განათლების, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა კავშირი

28904 245432517

აჭარის ბალახის ჰოკეის ფედერაცია

28905 404399682

HCH და პესტიციდების საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში

28906 220365584

მოზარდთა და ახალგაზრდა თაობის ესთეთიკური აღზრდის ანტროფოსოფიული კავშირი ფენიქსი

28907 416288537

ქვემო ქართლის მხარის თანამედროვე და სპორტული ცეკვების მოყვარულთა ფედერაცია

28908 412735562

ქუთაისის გიორგი ტყვაცირიას სახელობის მოცეკვავე-მსახიობთა და ხელოვანთა საერთაშორისო ფონდი
"მადლმოსილება"

28909 205172301

"საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო სკოლა"

28910 404905288

რელიგიური განათლებისა და მეცნიერების საერთაშორისო ინსტიტუტი

28911 205170535

იმედი პლიუსი

28912 425057911

საირმის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის მშენებლობის ფონდი

28913 427717919

უტიაშვილების საგვარეულო

28914 421271652

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

28915 412689880

ჯანმრთელობის და რეაბილიტაციის საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი

28916 439869242

სახალხო მოძრაობა სრულიად საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობისათვის

28917 227772096

ააიპ "ფილანტროპი"

28918 406347626

ქალთა და მამაკაცთა ფრენბურთის კლუბი "თბილისი"

28919 404964259

საქართველოს ფსიქოფიზიოლოგთა კვლევების საზოგადოება

28920 211375643

საქართველოს მენეჯმენტისა და მარკეტინგის ასოციაცია

28921 245443998

რეგისტრირებული კავშირი თვითმმართველობა აჭარაში

28922 400195640

საერთაშორისო ცენტრი - სპორტი მშვიდობისა და განვითარებისთვის

28923 402088986

ქართული კულტურისა და მეცნიერების ცენტრი მზიური

28924 400329756

ფაქტორი ნ1

28925 220404168

ახალგაზრდები სამოქალაქო ინტერესებისათვის

28926 404395542

მოძრაობა - დაიცავი საქართველო

28927 434173084
28928 405165431

სუფთა ამბავი
საქართველოს ქალაქ თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის (სამოქმედო ტერიტორია: ყიფშიძის ქუჩიდან
ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიამდე, საცურაო აუზი, ბაგები, წყნეთი) დემოკრატიული მართვის
განვითარების ფონდი

28929 204987256

საქ. ეკო-გენეტიკური უსაფრთხოების ცენტრი (კავშირი) "ღალღი"

28930 443858283

ხაშურის სასოფლო დარბაზი

28931 406223420

ერთი ოჯახი

28932 412703775

მშვიდობისმყოფელ ქალთა საერთაშორისო ალიანსი

28933 204541549

შემოქმედთა კავშირი "არტ - 1"

28934 206313274

რეპატრიაციის ხელშეწყობის საერთაშორისო ფონდი

28935 437371924

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი

28936 231248316

თელავის თემი

28937 405149557

ყოველი მეათე ჩვენგანი

28938 405000680

ეკო-სამყარო

28939 205191282

რეგისტრირებული კავშირი „საზოგადოებრივი ინიციატივა რეფორმებისა და განვითარებისათვის“

28940 226556492

ამაღლება

28941 406359514

მთის ხმა

28942 203854267

"საქ.ისტორ.საგვარეუ.შთამომავ.თავად-აზნაურთა და მათ თანადგ.საკრებ."კავშირი

28943 245442579

რეგისტრირებული კავშირი უშიშროების დაცვის სამმართველო 2

28944 431175006

მოსწავლეები-კულტურული მემკვიდრეობის დესპანები

28945 430024500

ლაშა მესხი

28946 404378240

ახალგაზრდული აკადემია 2010

28947 405506297

კომაროვის სტემ ბანაკი

28948 400028064

საკალათბურთო კლუბი ოლიმპი

28949 400126993

ვიპიარ ჯგუფი

28950 431435422

ახალგაზრდული გაერთიანება პროგრესული ცვლილებებისთვის

28951 416356570

ეკო ცენტრი

28952 404458680

საქართველოს რაგბი ლიგის ფედერაცია

28953 436040605

საქართველოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის, დევნილთა ჩასახლება საგურამოს დემოკრატიული
მართვის განვითარების ფონდი

28954 404415094

ტალღა

28955 237081260

გურიის მებოსტნეთა ასოციაცია

28956 442570870

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის ფრენბურთის რეგიონალური ფედერაცია

28957 404481725

ჩემი ქალაქი ქალაქის გულშემატკივართა და ქალაქზე მზრუნველთა ერთობა

28958 231248511

"სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის"

28959 431945595

ტყიბულისა და თერჯოლის ეპარქიის განვითარების ფონდი

28960 404533484

საქართველოს საქველმოქმედო ფონდი 9 აპრილის დამოუკიდებლობა დემოკრატიული
საქართველოსთვის

28961 402006084

საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების ცენტრი

28962 203861366

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო
ორგანიზაცია

28963 237081867

სათემო ორგანიზაცია სმედი

28964 401954248

ახალგაზრდული მოძრაობა არ დაივიწყო

28965 404524733

ქართველი

28966 404618552

180 გრადუსი

28967 405501078

სოციალური დაცვის და უსაფრთხოების ასოციაცია

28968 433104062

საქართველოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების
ვარდისუბნის,სვიდების,საქობოს,მშვიდობიანის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

28969 249266592

ფონდი აფხაზეთის მომავალი

28970 438116619

რეაბილიტაციის ცენტრი სინერგია 2019

28971 224092103

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ნდობის ხიდი"

28972 204566521

ქ. თბილისის ველოსპორტის ფედერაცია

28973 238157891

ააიპ "შვიდი ძმა - კარაჩოფ"

28974 406167865

თაობათა განვითარება

28975 404477482

იმეჯინ კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ცენტრი

28976 216379176

კიოკუშინკაი კარატეს კლუბი მიმინო

28977 405135429

კლუბ დე შანს ტიფლის

28978 427718552

კახეთის რეგიონალური კრივის ფედერაცია

28979 439867342

ძიუდო-სამბოს კლუბი ავაზა

28980 447863027

საქველმოქმედო ფონდი ტბეთი

28981 247861648

შუახევის მეცხოველეთა კავშირი

28982 203844910

"ენურეზის საზოგადოება"ფონდი ("მოქ.საზ.გაერთ.საქ.ენურეზი-ს საზ")

28983 406299429

კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის ცენტრი არგვეთი

28984 406113423

ქუჩის მუსიკა

28985 441556433

ყვარლის სასოფლო დარბაზი

28986 429322672

მაღაროსკარის სათემო ფონდი

28987 222723863

უდე

28988 220389657

საქველმოქმედო ფონდი ამაღლება

28989 404489629

ფონდი-კულტურათა დიალოგი

28990 404414166

კულტურული მემკვიდრეობის არასამთავრობო მონიტორინგი

28991 228534627

შირაქის ფერმერთა სახლი

28992 255506116

კავშირი ,,სტუდია ლიახვი"

28993 406033064

ემიგრანტთა დახმარების ფონდი

28994 405027144

სოციალური ფონდი პარადისო

28995 400221997

საქართველო ისრაელის დიზაინერ მეწარმეთა ასოციაცია

28996 220347131

სამეგრელო - ზემო სვანეთის მხარის ქალთა ინტერესების დაცვის ასოციაცია

28997 404600641

ქლაიმათ ბეიზიქს

28998 217893162

ბავშვთა და ახალგაზრდობის უფლებათა დაცვის ასოციაცია

28999 400040166

ბედენაშვილების საგვარეულო კავშირი

29000 212274590

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია

29001 426118248

სამოყვარულო საფეხბურთო კლუბი ყვიბისი

29002 241562180

საქართველოს სოციალური პარტიის ყვარლის რაიონული ორგანიზაცია

29003 428521628

დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

29004 205288231

გაზის მეურნეობის მუშაკთა და ექსპერტთა კავშირი

29005 202177303

საქ. მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირის დიდუბის რ-ლი ორგანიზაცია

29006 438729093

საქართველოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ილორის უბნის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

29007 205279535

სტუქო

29008 237081625

სათემო კავშირი "ნადი"

29009 205005947

საქართველოს-საავტომობილო სამგზავრო გადამზიდავთა ასოცია

29010 446756608

საქართველოს ქედის რაიონის, დაბა ქედას დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

29011 405368034

ახალგაზრდა დიპლომატთა კავშირი საქართველოში

29012 204525380

ისტორიულ ძეგლთა რეაბილიტაციის ცენტრი

29013 429326071

დუშეთის მდგრადი განვითარების ცენტრი

29014 402212976

თბილისის არქიტექტურის არქივი

29015 202196202

საქ. ლიგა წყვილები-წყვილებისათვის CCLGEO

29016 238156446

"სანდას კახეთის რეგიონალური ფედერაცია"

29017 200081632
29018 434169080

კავშირი "უსაფრთხოება და დაცვა"
საქართველოს, მარნეულის რ-ნის სოფ. წითელსოფელის, ზემო ყულარის, ყულარის, ქვემო ყულარის,
დაშტაფის, კირიხლოს, მარადისის, იმირის და იმირჭალის დემოკრატიული მართვის განვითარების
ფონდი

29019 444553341

ხობელი

29020 204568440

კავკასიის სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრი

29021 412749325

იმერეთის შოტოკან კარატე-დო ფედერაცია

29022 231999291

არასრულწლოვან ღარიბ ბავშვთა და სოციალურად დაუცველ მოხუცთა ოჯახების დახმარების
საქველმოქმედო კავშირი

29023 445499979

საქართველოს მუსლიმთა კავშირი

29024 424072032

საქართველოს ასტროკლუბი

29025 245436345

სრულიად საქართველოს თურქთა საქველმოქმედო ასოციაცია

29026 240391740

საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა და საზოგადოებრივი გაერთიანებების მუშაკთა პროფესიული
კავშირის სიღნაღ

29027 241494156

ახალგაზრდობის საქმეთა რაიონული დეპარტამენტი

29028 405089924

შემოქმედნი უკეთესი მომავლისათვის

29029 215116602

ასოციაცია ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

29030 419620020

საქართველოს ტყიბულის რაიონის ქალაქ ტყიბულის N1 დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

29031 417876123

სათემო ორგანიზაცია სამაჩაბლო

29032 204964930

"კივანის კლუბი - თბილისი"

29033 245427738

აჭარის კინოლოგიური კავშირი ბონი

29034 406035491

ფონდი "წინ ქართველები"

29035 426118257

სადგერის თემი

29036 404441109

მურიკოს თასი

29037 446756859

საქართველოს ქედის რაიონის, I მაისის დემოკრატიული მართვის განვითარების ფონდი

29038 419992084

საჭადრაკო კლუბი სამეგრელო

29039 239868229

გეჯეთის ეკონომიკური განვითარების კავშირი

29040 405004025

პრეზიდენტობის კანდიდატ ავთანდილ მარგიანის საინიციატივო ჯგუფი

29041 404909916

ქართული ცეკვის ახალგაზრდული ანსამბლი რუსთავი

29042 438726336

სამოქალაქო საზოგადოება მდგრადი განვითარებისთვის

29043 405390330

აგრარული ბიზნესის საქართველოს ასოციაცია

29044 406096852

შავი ზღვის აუზის ნეიროქირურგთა მერვე კონგრესი

29045 205018960

თანამედროვე ხელოვნების კლუბი

29046 204447198

დეცენტრალიზაციისა და ფედერალიზმის შემსწავლელი ცენტრი

29047 402069186

პერსონალური და ინდივიდუალური განვითარების ცენტრი

29048 415599187

ჭიათურის სარაგბო კლუბი იმერეთი

