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დანართი # 02-561/2018
კავშირი საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
„მრავალეროვანი საქართველო”
სახელი, გვარი
გიორგი გულიაშვილი
ლაშა ტუღუში
ლიკა ჯგერენაია
ლიკა ვარდოსანიძე
მანუჩარი კერელეიშვილი
ვერჟინა სტოლიარენკო
თამარი კაკალაშვილი
გუნაი ეთირმიშლი
მაჰამედ ბალაგოზოვი
მუსრატ ეთერმიშლი
გიუნელ კარამოვა
თამარი აბრამიშვილი
ჯახიდ ჯავადოვი
ასლან ხალილოვი
საბინა ნურიევა
რანა ტალიბოვა
დინარა ბალაგოზოვა
ალტუნ ალლახვერდიევ
რავილ გასანოვი
იზაბელა ტატულოვი
გიულჩიჩაკ ეიუბოვა
სევინჯ კასუმოვა
არამ აკოპიანი
ჟანა ტონოიანი
ხარუგა ნამაზოვა
ლეილა მირზოევი
ელვინა ზეინალოვა
ფიდან გულიევა
სტელა ტუფურია
ქრისტინე პახომოვი
თამარი კაკრიაშვილი
ქეთევანი კაკრიაშვილი
გუნაშ ხეირხაბაროვა
გიორგი ხომალდიშვილი
გიუნელ მამედოვა
ნოდარი ბიდამირჩი
რუსლან მჭედლიშვილი
ვიქტორია მაქაცარია
კრისტინა ჯაგარიანი
ალიონა საფონოვა
შუქური ალიევი
ბალახანუმ ბაირამოვი
გიულნარ შამილოვა
ჰეიდარ ბაირამოვი
ოლღა ბიდამირჩი
ჰრაჩია სტეფანიან
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მილვარ მირზაევა
არუთიუნ ოგანნესიან
რუბენ პაპოიან
მარია აღამალიან
ჯულეტტა აღამალიან
ალეკსანდრ ლაზარიან
ალექსან ჩნავაიან
აიკანუშ ხაჩატრიან
მელანია ბროიან
აღვან წარუკიან
ჰაიკანუშ სტამბოლციან
დიანა ვარდანიან
აკოპ გარსლიან
არმინე კარაპეტიან
არფინე კაზარიან
სირანუშ თთთიან
ნანა სეროპიან
ლია ჩანადირი
ანა ხარშილაძე
როზმარ გულაროვი
ხატია კოჩალიძე
ანა გვირჯიშვილი
იამზე ქალიაშვილი
თეონა სანდროშვილი
ოტია ზედგინიძე
ანა ზაზაძე
ანა სუთიძე
ხატია ბარბლიშვილი
თამაზი მანველიშვილი
გიორგი გვარამაძე
ამალია დავითიანი
მარიამი სუდაძე
მარიამი ქუქჩიშვილი
ლიანა გრიგალაშვილი
მარიამი ხმალაძე
მარიამ ხარშილაძე
მარიამ ჭანკვეტაძე
თამუნა სხულუხია
მელანო დავითაძე
ნინო შერგელაშვილი
ია შავშიშვილი
ანა შავშიშვილი
მარიამი ნიკოლაიშვილი
რეპსიმე გედელიან
მარიამი ცუცქირიძე
თამაზ ზარიძე
ნინო ხელაძე
სალომე გელაშვილი
ია ბარძემიშვილი
გვანცა ბარამიძე
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თამარი ბაღდავაძე
სოფიკო ჭანკვეტაძე
ანა ჭანკვეტაძე
ქრისტინა ჭანკვეტაძე
სოფიკო მარგველაშვილი
თემური გაბისონია
თამარ ტუღუში
ნათია გოდერძაული
თინათინ გომართელი
მარიამ მაკასარაშვილი
ქეთევან ზვიადაური
ბელა ქვრივჭირიშვილი
ქეთევან ტყემალაძე
ნათია საბაშვილი
მარიამ აბაიშვილი
ნინო ლომიძე
მარიამ მოქია
სოფო გულიკაშვილი
სალომე ბერიძე
ასლან ართმელაძე
დავით შუბითიძე
შალვა შუბითიძე
თამარ მოქია
თამარ ქიტესაშვილი
ნიკა ზაქაიძე
ანრი სტეფანიანი
ომარი გორდეზიანი
კარლო მეგულაშვილი
ელენე დარბაისელი
გიორგი გეწაძე
ქეთევან კახიანი

