დანართი #02-59
"ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის"
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სახელი, გვარი
ავთანდილი შარიაშვილი
ლევანი სეფაშვილი
ვასილი შუბითიძე
ნოდარ ბატიაშვილი
თამარი ხატიაშვილი
ვარდინა მანგოშვილი
მევლუდი თოდიძე
მაყვალა მინდიაშვილი
ზაქარია აბულაძე
ზვიად ხარაული
დავით წიკლაური
ლალი ჯანაშვილი
მიხეილ მათეშვილი
მზია კოჭლამაზაშვილი
თამარ ჯანგულაშვილი
თამარ მჭედლიშვილი
გიორგი ლომიაშვილი
მაია დარჩიაშვილი
ლიკა ხოხონიშვილი
დონარა ეგიკიანი
ზაზა ქურხაშვილი
ნათია იაკობიშვილი
სიმონი ხმიადაშვილი
დალი ტონოიანი
დავით ხარაშვილი
ზაზა მაზიაშვილი
მანანა ჩერქეზიშვილი
ზაური ფირაშვილი
გიორგი ფირაშვილი
ზურაბ მაზიაშვილი
ლილი კრაწაშვილი
მარიამ ჯანგულაშვილი
ლია უსუფაშვილი
ზურაბ ფირაშვილი
ლელა წიქარიშვილი
რევაზი მაზიაშვილი
ჟენია გრძელიშვილი
ლადო ონიანი
ჯონი ღორჯომელაძე
გიორგი მაღედანი
მედეა წულაია
მალხაზ ნიკოლაძე
ზურაბ სიხარულიძე
გულნარა ჩაკვეტაძე
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ირაკლი ცხვირავაშვილი
ნათელა მატიაშვილი
მარინე გუგეშაშვილი
გიორგი კაცაძე
აკაკი ბარამიძე
ერეკლე აქუბარდია
გიორგი ხომერიკი
დოდო ქსნელაშვილი
მერაბ ჯანჯღავა
მაყვალა ელიოზაშვილი
გივი ყურაშვილი
მზია უზუნაშვილი
ზურაბ როსტიაშვილი
ეკატერინე პერტაია
ნოდარ გიგოლაშვილი
ეკა თოლორაია
გიორგი ხუნწარია
ბაადურ გოგილავა
ზაზა საბიაშვილი
ვლადიმერ ბუჯიაშვილი
ვაჟა გორჯოლაძე
ნუგზარ ოქროპირიძე
ალბერი ნაჭყებია
ტარიელ ნაფეტვარიძე
დალი ნადირაძე
ნონა ნაჭყებია
ემა ამიროვი
ნინა ამიროვი
თამაზი ამიროვი
ნანი კაპანაძე
ლია ბრეგვაძე
პორფილე ინასარიძე
მადონა ჯოლოგუა
ვახტანგ ჯაფარიძე
ოთარი პაპაშვილი
ირაკლი ვარსიმაშვილი
ლევან ჯირკველიშვილი
თამარ გოგოლაძე
ირაკლი გოგოლიძე
ლია სოზაშვილი
რუსუდან ანდღულაძე
ელმირა აფაქიძე
ციური ხურცილავა
ვალერიან გავაშელი
სიმონ დარახველიძე
მარიამი ქვარცხავა
ლელა სახვაძე
ნინო კირვალიძე
მამუკა დოხნაძე
ნანა ჭოხური
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თენგიზი შანიძე
ზურაბი ფორჩხიძე
მარიკა ებიტაშვილი
ვლადიმერ ძნელაძე
ედუარდ ხუხუნაიშვილი
გულნარა ბერაძე
მზია შანიძე
შორენა ხუბულავა
გიორგი გოგოხია
დიმიტრი მაჭარაშვილი
ალბერტი მამალაძე
დავით ხმიადაშვილი
ჟიული ცერცვაძე
რომანი კარაპეტიანი
მურმან კორძაია
იაკობ ენდელაძე
ზურაბ არღვლიანი

