დანართი # 02-930/2018
ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

სახელი, გვარი
გიორგი მსხილაძე
ნინო სალაძე
ნანა კაშია
თამარ მჟავანაძე
იოანნა წულაია
დავით გოგოლაძე
მარეხი ლობჟანიძე
ნინო სუხიშვილი
ვლადიმერ ონოფრიშვილი
მარიამ ფორჩხიძე
თეიმურაზი კვირაია
მაია გუგუშვილი
ზვიადი ზაალიშვილი
ელდარ კურტანიძე
ზაალ სარაჯიშვილი
ლამარა წოწერია
ელენე ზანგურაშვილი
სოფიკო სულაბერიძე
გვანცა სულაბერიძე
ნოდარ დუნდუა
თამარ მაჭავარიანი
გოჩა სამხარაძე
თამთა ბახტურიძე
მიხეილ კაჭკაჭიშვილი
გვანცა მშვილდაძე
ნინო ანთაძე
ლიანა შავეშოვი
ზურაბ მდივანი
ნანული გაგუა
ნინო მაჭავარიანი
ნუკრი ადუაშვილი
გიორგი დანელია
თამარ გოგიბერიძე
ფიქრია მარტიაშვილი
ანა ქარცივაძე
ნათია პავლიაშვილი
ირაკლი ლეგაშვილი
ნატო ჩიქოვანი
დავითი ბაზაძე
კესო შენგელია
სალომე უმფრიანი
მარი კილავა
ნათია არველაძე
თეა არველაძე
ნანი ჯღამაძე
მაია ენუქიძე
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მაყვალა კობერიძე
ავთანდილ კობერიძე
ელენე ჯოჯუა
ნანა მახარაძე
ნინო შეწირული
ირმა უშიკიშვილი
ლიზი კაცია
ნინო ჩიქოვანი
გიორგი ყეინოშვილი
გიორგი ბერუაშვილი
მარინა თურნავა
თინათინ მაჭავარიანი
მამუკა ბალიაშვილი
გიორგი გვიმრაძე
დეა ქალდანი
მიხეილი დალაქიშვილი
ნიკა ზაკაშვილი
ნიკიტა აკოფიანი
ნუცა მამალაშვილი
მაია ბუზალაძე
ელენე ჯაჯანიძე
შალვა აფხაზავა
მარიამ ლაპიცკი
ქეთევან ლომაია
დავით გაბუნია
ია დანელია
ივანე მაჭავარიანი
ქეთევან მიქაძე
იოსები გუმბერიძე
ელენე მაყაშვილი
ელენე კლდიაშვილი
ქეთევან ფხაკაძე
ინგა ჩახვაშვილი
ნინო ცქიტიშვილი
მარეხი დოხტურიშვილი
ზურაბ გვარჯალაძე
იოსები ელიზბარაშვილი
თენგიზ ღოღობერიძე
ეკა მიქაძე
ლევან მღებრიშვილი
ნატო ხეთაგური
ნატა ჯოჯუა
ლევან მაჭავარიანი
ნინო ჯაილავა
ეკა ასათიანი
გოდერძი მიქაუტაძე
მამუკა ლომიძე
მარიკა ქორიძე
მარიანა ჩხიკვიშვილი
რევაზ მაყაშვილი
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ირმა სანაძე
ლილი გვარჯალაძე
ხათუნა დურგლიშვილი
მარინე ქაჯაია
გოჩა ოძელაშვილი
შორენა ფიცხელაური
მარიკა მარგიანი
არსენა საჯაია
ეთერი პატარაია
ნატო წენგუაშვილი
ანა შავგულიძე
მანანა აკოფაშვილი
თამარი კაკაშვილი
ნატალია ქურდაშვილი
ფერიდე მარღიშვილი
დავით ბოკერია
თამარ ბერძენიშვილი
ლია გაფრინდაშვილი
სოფიკო ჯანაშია
სოფია ჯაფარიძე
გივი ყიფშიძე
თანგული ფირცხალავა
დავით ყიფიანი
ირინე კაპანაძე
მზია ჩხეიძე
ნელი ჯობავა
მარინა სიმონიშვილი
ზაირა იმნაძე
მარინე თავბერიძე
ირინე ცინცაძე
მარინა მგელაძე
რუსუდანი ქიტიაშვილი
თამილა ორჯონიკიძე
დალი ლომიძე
იოსებ ჟღენტი
ხათუნა ფაღავა
ირმა ჭურაძე
თეონა ჯინორიძე
პაატა ქურდოვანიძე
ლია კუტიბაშვილი
ნანა ჯამასპიშვილი
ქეთევან დარჩია
ჯემალ ჩეფხოძე
შორენა ბუჯიაშვილი
მაია მასიკაშვილი
თამაზი ჩიქოვანი
მარინა გურჩიანი
დიანა გოგოხია
თამაზ რობაქიძე
ელენე ჭკუასელი
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გიორგი ლობჟანიძე
ფრიდონი ყიფშიძე
მამუკა ვალიშვილი
ნანი რიჟამაძე
თამარ გაბუნია
ზურაბი ფორჩხიძე
ნინო დოიჯაშვილი
ნათია ამურველაშვილი
მანანა ზერეკიძე
დარეჯან მირონაძე
ნანა ანდიაშვილი
თემური როსტიაშვილი
მანანა აფციაური
დარეჯან გაბრიელაშვილი
მარინა ცხვარაძე
შალვა პაპავა
ლეილა ფანცულაია
ლელა შიუკაშვილი
მამუკა გაბინაშვილი
ნათელა მოძმანაშვილი
დოდო სამხარაძე
მანანა კვიჟინაძე
მარინე თავაძე
ციცინო მჭედლიძე
სიმონ ცომაია
ლია ლაკლაკიშვილი
ანა კერესელიძე
იზოლდა ნატროშვილი
ნინო გოგატიშვილი
მაია კუცია
ირმა დალაქიშვილი
სოფიო ლაგვილავა
მზია მოისწრაფიშვილი
მარინე ებიაშვილი
ალექსი სიდამონიძე
ნინო კენჭიაშვილი
გოჩა დოლიძე
ინგა ვაჭარაძე
ელიზა ბედიანაშვილი
მარინე წიკლაური
მამუკა შენგელია
სოფიო ბაბილოძე
თამარ ზაქარიაძე
მზია დოლიაშვილი
ანა ზედგინიძე
გიორგი მჭედლიშვილი
ნინო ძნელაძე
ეთერი ხარაზიშვილი
ნესტანი ფოფხაძე
ნანა ხუციძე
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ნინო ნადირაძე
ელისო შეყლაშვილი
ნელი სულაბერიძე
ეკატერინე ტუღუში
ქეთევან ბარათაშვილი
თინა წვერაიძე
ხათუნა ოქიტაშვილი
მანანა მაჭარაშვილი
საბა ბაიხოიძე
ქრისტინა მოდებაძე
ბადრი გუჩაშვილი
ეთერი ჯალაღანია
ნესტან გოგრიჭიანი
გოჩა სვანაძე
თეა თევდორაძე
თათია დიანოსაშვილი
ნანა ჟორჟოლიანი
ეკა კუხიანიძე
მალხაზი თევდორაძე
ზაზა ორჯონიკიძე
მაკა გუტიძე
ბექა ლომინაშვილი
ფატიმა ხურციძე
მედეა ჩინჩალაძე
ქეთევანი ფურცელაძე
ელისო მგელიაშვილი
ნინო ნატრიაშვილი
მარიამი ფოფხაძე
ლერი აბაშიძე
ნათია ქიმუცაძე
ნარგიზ კირთაძე
თორნიკე იობიძე
ამირანი სვინტრაძე
სალომე რევიშვილი
მერაბ ბაბუხადია
ნათელა გაბუნია
კახა ენდელაძე
ვასილ ენუქიძე
ნინო ორმოცაძე
ბექა თედორაძე
შალვა გუმბერიძე
იამზე ჭიჭინაძე
ლალი მოწონელიძე
თეა ჭოლაძე
ნანა შავგულიძე
ლალიტა კობიძე
თამუნა მოდებაძე
ვიკა შავგულიძე
ევტიხი დეკანოიძე
თორნიკე თოდუა
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ლევანი კორძაძე
გოჩა ფერაძე
მზია დადუნაშვილი
ზურაბ მანდარია
დავით ბაღათურია
ნანული ტოფაძე
ნინო მღვდელაძე
თამარ ჩეჩელაშვილი
ნინო ჯანგავაძე
თინა ყურაშვილი
რენალდ ზაქარაია
მარინე ნიქაბაძე
ქეთევანი მეგენეიშვილი
თამილა კოხრეიძე
ირაკლი ქებულაძე
პაატა ბენიძე
იაგო გვანცელაძე
მთვარისა გრძელიშვილი
იმედა ხერხაძე
გიორგი სიმონიანცი
ლიმბერგი გოგია
ირაკლი ყუბანეიშვილი
ლევანი ცირეკიძე
მერაბი ბაბუნაშვილი
ნატალია მეგრელიშვილი
ანანო ბიბილეიშვილი
ლელა ჭოხონელიძე
დარეჯან კუტივაძე
ნინო ფხაკაძე
ლაშა მოსიაშვილი
თამარი ხუციძე

