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დანართი # 02-497/2018
კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
„მრავალეროვანი საქართველო”
სახელი, გვარი
სალომე ჩოგოვაძე
ირაკლი ტოგონიძე
ლია ბექაია
ვერა კვირკველია
რენატა ხურცილავა
ანა თვალავაძე
ქეთევან მათითაიშვილი
გიორგი ყორღანაშვილი
ნინო ჭინჭარაული
მარიამ ონიანი
თინათინ ლობჯანიძე
თამუნა ფედროვი
ლიკა ჭანუყვაძე
მარიამ ჯავახიშვილი
მარიამ ვოსკანიანი
აკაკი გუმბერიძე
მარიამ ჯავახიშვილი
მაკა ცერცვაძე
ნიკა ყაველაშვილი
ლევან ლეკიშვილი
ბელა ღარიბაშვილი
ნინო ძიმისტარაშვილი
გიორგი მუჯირი
ვახტანგი მურღულია
მევლუდი გამყრელიძე
დავით ჯანგიძე
საბა ბოყოველი
ნანა ქვარცხავა
გია ხეცურიანი
ასლან მგელაძე
იზა ხაჩიძე
ქეთევან ჩოხელი
ლუკა ბასილაია
ნათია დონდუაშვილი
ელენე იოსელიანი
თეონა ცხოვრებაძე
მარიამ გრიგალაშვილი
ლევან აფაქიძე
ავთანდილ ჭოხონელიძე
ზურაბ შელია
გოგა ქობალია
ქეთევან ლობჟანიძე
ლევან ვარდოსანიძე
არსენა ვარდოსანიძე
მაია კოზანაშვილი
კახაბერი სანდოძე
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ნიკა დუდაშვილი
თათია ხვიბლიანი
მაგდა პაპიძე
თამთა თინაშვილი
ლიკა ჩხიტუნიძე
გიორგი შალამბერიძე
პავლე მურღულია
გიორგი ჯანიაშვილი
ნანა ჩხეტიანი
რუსუდან ფუხაშვილი
სალომე ჯაყელი
ცისია მოისწრაფეშვილი
ნანა ჩიქვილაძე
აზა გოგიშვილი
ლანა ლაბაძე
ნინო ლომია
სოფიკო ჭანტურია
მარიამი გოგოხია
თორნიკე შავგულიძე
გვანცა ნარიმანიძე
ჯონი ნაფეტვარიძე
მარიამ კომლაძე
ანნა ჩეხუტსკაია
ქეთევანი მურღულია
ნანა ვარდიაშვილი
ირმა კოდუა
რუსუდან სონიძე
ლიანა კობახიძე
ზურაბ ნატროშვილი
მარიამი სადღობელაშვილი
ირაკლი მიქელაძე
თამუნა მელანაშვილი
თათია ტრაპაიძე
ტარიელი ლომია
ნათია ბალახაშვილი
ნელი რუსანოვა
გვანცა ნაპირელი
მარიკა მჭედლიძე
რუსუდანი ჭინჭარაული
ქეთევანი კუსრაშვილი
მერი მეტრეველი
არჩილ ორთანეზაშვილი
მარიამ აბელიანი
მინდია სანდოძე
გივი რაზმაძე
გიორგი მანჩაკოვი
მიხეილი მუმლაძე
მარიამ ჯაყელი
თათია ბაგაშვილი
ირაკლი ფოჩხუა
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ლია ტურძილაძე
შავლეგო დემეტრაშვილი
მარიამ თოლორდავა
ქეთევან კობახიძე
თათია მახარაშვილი
ანი ჩადუნელი
იოანე ჩადუნელი
ალექსანდრე ბიძინაშვილი
მიხეილ მთიულიშვილი
ანი აფრიაშვილი
ანა გარდაფხაძე
გვანცა გონგლაძე
სოფიკო შირინიანცი
სალომე სადაღაშვილი
იაკობ მაღალაშვილი
თეა არაბული
გიორგი ცერაძე
ლევანი სიდიანი
ლუკა მილორავა
მზია მჭედლიშვილი
ლიანა შელია
მირიანე გაბედავა
ნათია გაბედავა
ირაკლი გაბისონია
ლილი დარჩიაშვილი
მარიამი ჩოხელი
მარიამ დანელია
შალვა ჩილინდრიშვილი
თამარი ფიროსმანიშვილი
ირმა ბოლქვაძე
ლევანი ღონღაძე
რევაზ ტეტუნაშვილი
ნუგზარი ნოზაძე
მარიამ ხარებაშვილი
გიორგი ზეიკიძე

