
N სახელი გვარი

1 ლევანი წოწონავა

2 გელა კვიტია

3 გელა გუნდიშვილი

4 ზაქარია ზუბაშვილი

5 ლაშა მახნიაშვილი

6 დიმა დოჩია

7 ლუკა შონია

8 რუსუდან მაჭარაშვილი

9 გოგიტა ბაბუციძე

10 იმედა მიდოდაშვილი

11 შორენა მაზმიშვილი

12 ამირანი ჯოჯიშვილი

13 თამაზ ფუტკარაძე

14 თამარ ბერიანიძე

15 მადლენა აბაშიძე

16 თამაზ შანიძე

17 ზურაბ ზანგალაძე

18 გიორგი ხალიანი

19 გიორგი მჭედლიძე

20 ალექსანდრე ჯელაძე

21 გოჩა ცისკარიძე

22 რევაზ დარსანია

23 თენგიზი დავითაია

24 ვენერა წიქორია

25 მარინე გაგნიძე

26 ასმათ კაპანაძე

27 ნინო ნასყიდაშვილი

28 ომარ მეტრეველი

29 ლია მირცხულავა

30 ნათია კანთელაშვილი

31 კონსტანტინე ზაქარაია

32 ლევანი ქუთელია

33 ჯულიეტა გოგიძე

34 ვალოდია შერვაშიძე

35 მარინა კიპაროიძე

36 ნინო მეგრელიშვილი

37 ლევან ნავერიანი

38 მანია ოთინაშვილი

39 არჩილ ელიაური

40 მაკა ახვლედიანი

41 ჯუმბერ ხარგელია

42 ზაზა ჯიოშვილი
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43 ნიკოლოზ გოჩიაშვილი

44 ოლია ქაწაშვილი

45 თამუნა გოგუა

46 ანზორი კასრაძე

47 გიორგი ოქროპირიძე

48 მარია თუთისანი

49 მაია თუთისანი

50 ვახტანგ ერემაძე

51 სოფია ცაავა

52 ნონა გუგუშვილი

53 ხათუნა ჭამპურიძე

54 ზაქარია კახნიაშვილი

55 ვასო ჯანაშია

56 იოსებ ჩალაური

57 ზურაბი ოთინაშვილი

58 სოფიო გაგნიძე

59 თენგიზ ბენდელიანი

60 ზურაბ ლაფაჩი

61 თამაზ ხასაია

62 გოჩა ბუჟღულაშვილი

63 ბესიკ კასრაძე

64 გოჩა ბერუაშვილი

65 ვასილ ბურნაძე

66 ბესიკ ბახტურიძე

67 ოლია მიდოდაშვილი

68 ანჟელიკა ყოლბაია

69 ზურაბ ზახაროვი

70 სერგო ბლიაძე

71 ნოდარი ტარუაშვილი

72 ნუკრი ნიკოლავა

73 ილო კობალაძე

74 გიორგი ბურჯანაძე

75 დენისი ქებურია

76 უშანგი შუბითიძე

77 სოზარ ბენდელიანი

78 ციცინო შაორაძე

79 სპირიდონ კასრაძე

80 ზეთნარი მახნიაშვილი

81 ეთერი კარელიძე

82 ხათუნა ბენიძე

83 თეონა აქუბარდია

84 ოლია მაჭარაშვილი

85 დავით კაპანაძე

86 ამირან გოგოხია

87 ნანი მოსიავა

88 ივანე ჩიფჩიური

89 გია კოპაძე



90 ბადრი მარკელია

91 დემურ ლიპარტელიანი

92 ლუიზა პავლიაშვილი

93 ნუნუ ბალხამიშვილი

94 მირდატი ლემონჯავა

95 ნოდარ ჯოჯიშვილი

96 სოფიო სუთიძე

97 ლევან ნაჭყებია

98 ჯულეტა სართანია

99 ხუტა დავითაია

100 ნუნუ ჯალაბაძე

101 ნატრული ჩალაძე

102 ილია უთნელიშვილი

103 სლავიკ კასრაძე

104 ივდითი კვიტია

105 გელა ჯოლოხავა

106 ანი რიკაძე

107 ბონდო დარსალია

108 მანანა გელაშვილი

109 ეთერი მანდარია

110 მალხაზ შოშიტაშვილი

111 ოლგა გაბუნია

112 კობა უგრეხელიძე

113 მათე ხარჩილავა

114 ცისნამი ოდიკაძე

115 მანანა სადღობელაშვილი

116 ლეილა მირაზანაშვილი

117 ომარი ხარაიშვილი

118 ინგა ფირცხალავა

119 ლევან ლემონჯავა

120 პაატა ნეფარიძე

121 ლუარსაბ ხიმშიაშვილი

122 ვასილ კოპაძე

123 ნანა ზაქარაია

124 თამარი წიპტაური

125 ლინა მანაგაძე

126 მარინა ბენდელიანი

127 ირმა შარია

128 ნელი გულიაშვილი

129 თეიმურაზ სადღობელაშვილი

130 ნადეჟდა გუდაძე

131 მაცი ფიფია

132 თამარ ცოტნიაშვილი

133 მარიკა ჩარქსელიანი

134 ამალია კარელიძე

135 მიხეილ ნოზაძე


