დანართი # 02-942/2018
ახალგაზრდა თაობა
№
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
47

სახელი, გვარი
ნინო ფხიკიძე
ანა დვალიშვილი
ალექსანდრე ვალიაური
სალომე არაბაშვილი
გიორგი მახნიაშვილი
მაგული ქრისტესიაშვილი
გოგიტა რომელაშვილი
ნიკოლოზ ნიკორაშვილი
ემილ ყურბანოვი
ნინო რაზმაძე
ჯეიხუნ იბრაგიმოვი
შახინ ალიევი
ელიზბარი ნავდარაშვილი
ლია ნავდარაშვილი
ნათია ასანიძე
ალი იმანოვი
ვილაიათ გარიბოვი
მაყვალა კეკელიძე
მოილა მუსტაფაევი
ანზორ ასიეშვილი
მაიზერ გასვიანი
მეგი მკურნალიძე
თეონა საგინაშვილი
როსტევანი შაფაქიძე
ეკატერინე დარჩია
ნათელა ჭელიძე
პაატა ბურჭულაძე
ნიკა ნოზაძე
ლევანი თათარაშვილი
ანნა ქოროღლიშვილი
ნინო გარიშვილი
ალიკო ხაჩიშვილი
მარიამი ნადარაია
დავითი ხიმშიაშვილი
ზაზა კობახიძე
გიორგი ჩუბინიძე
ნანა მურადაშვილი
ელდანიზ კახრამანოვი
როვშან ახმედოვი
ზურაბი ხომასურიძე
ირაკლი ფუტკარაძე
გიორგი ბაქრაძე
მარადი მარკოიძე
ივერი ბოლქვაძე
გიგა ცენტერაძე
ლუკა მუკუტაძე
ალექსანდრე ჭეიშვილი
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ზულფარი შახზადა ოღლი
ღვთისავარი ხასიევი
ანზორ გუბაევი
ელგუჯა ნაჭყებია
ელზა ქებურია
შორენა ჭაჭუა
მიხეილი მოდებაძე
მაია მაისურაძე
მარიამ შაინიძე
ანა სულიაური
გიორგი მიქაუტაძე
ნათია გლოველი
ალექსი მარუქაშვილი
გელა ბუღრიძე
იამზე ბარნოვი
გიორგი ყეინიშვილი
ირაკლი დათუკიშვილი
ნინო წითელაური
ილგამ ორუჯოვი
სპირიდონ სურამელი
ნატალია ნიკურაძე
გიორგი გნოლიძე
ვანო წერეთელი
დარეჯან კოროლევა
ლევან როგავა
ლადო ჯოჯუა
რატი ლიპარტელიანი
ნინო ხაჭაპურაძე
თამარ საღარაძე
მარინე შენგელია
ირინე ბერიშვილი
ევგენი ანთია
არჩილი ლოლაშვილი
დავით გელაშვილი
თეონა ტეფნაძე
მაკა იობაშვილი
ვალერიანე ძიგვაშვილი
მერუჟან კოჩოიან
ჰაირაპეტ დანიელიან
ოვანეს ირიციან
სასუნ მარტიროსიან
შორენა გაჩეჩილაძე
ამირან შუბითიძე
ქეთევანი ლეკიშვილი
თამაზი გოგსაძე
არზუმან ნაბიევ
ჰასრათ ნაბიევი
ნათია სუხოშვილი
გურამი წიქარიშვილი
ანა ხარატიშვილი
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ნათია იოსებაშვილი
გიორგი სამხარაძე
მერი გონაშვილი
ლალი შუბითიძე
ზაზა ბეკოშვილი
მადონა ქურციკიძე
დიანა ტაბატაძე
გლახო გრიგალაშვილი
გიორგი ბარნაბიშვილი
ლია მაჩალიკაშვილი

