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სახელი, გვარი
ნატო ჩხეტიანი
ბორისი მიმინოშვილი
ნინო გვაზავა
ნოდარი სილაგაძე
ეკატერინე სიმონია
როენა ჯალაღონია
აკაკი მელია
ავთანდილი დოლიძე
გენო დუნდუა
რიტა გუგუშვილი
დავით დადიანი
ალექსანდრე მელია
ირმა კეკელია
გიგა აბულაძე
ელიზბარ წამალაიძე
ნათია თაკვარელია
ბექა ჯოლია
შალვა ხელაშვილი
ფატიმა კუჭუხიძე
იმედი ოთარაშვილი
ქრისტინა მიგინეიშვილი
გიორგი ბურსულაია
ლევანი ჭაავა
ავთანდილი გაბუნია
ნინო ჩოჩია
მარინა კაკაბაძე
ნინო გაბელაია
ზურაბი ლიქოკელი
ზოია ფირცხალაიშვილი
მაყვალა ფუტკარაძე
ზეინაბ ქამადაძე
ბესიკ აფშილავა
ზურაბ ნაკაიძე
ინეზა ტიკარაძე
ნარგიზ ჩახვაძე
მერაბ კუკულაძე
ემზარ გოგიტიძე
ვალერიან ახალაია
ლუბა გუჯაბიძე
ნინო გოგიჩაიშვილი
თათია სამხარაძე
ნინო ქვარცხავა
დარეჯან მითაიშვილი
მზია დიდმანიძე
ანა ტალახაძე
თალიკო სეიდიშვილი
ლინკა გუჯაბიძე
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თეიმურაზ კილაძე
ბორის ბარამიძე
მერაბ იმნაძე
მარო ტვილდიანი
ამირან დუმბაძე
გულისა გოგუა
ქეთევან წილოსანი
ალექსანდრე წილოსანი
სალომე ოჩხიკიძე
ოთარ ბოკუჩავა
მარინა შენგელია
ზაზა ბანძელაძე
ანზორ მანგოშვილი
სალომე თარგალაძე
ილონა პოღოსოვა
შოთა ინაშვილი
ბეჟან შარიქაძე
ტარიელ სუთიძე
ელდარი ხახიაშვილი
ზაური ხოსიშვილი
ვახტანგ ზეიკიძე
მარიამ ჯანგირაშვილი
ზურაბ ციხელაშვილი
რობერტი კოლხიტაშვილი
თეონა მოდებაძე
გულო პაპიაშვილი
ივანე შარმაიძე
მაია გუდიშვილი
მადლენა ჭაბაშვილი
ვალერიანი ფიცხელაური
ნათია ცირამუა
ბონდო მუმლაძე
ჟუჟუნა თედორაძე
ბადრი თურმანიძე
ნინო გოგონაია
მადონა კალანდია
მზია ჩიხრაძე
ციური ქასრაძე
ირინე გორგიძე
ლალი სურმავა
შორენა რაზმაძე
ლიზა კვარაცხელია
მანანა ტაბატაძე
ინგა ვაშაკიძე
ნინო კიკნაძე
რუსიკო ჭაკნელიძე
ლია ნუსხელიძე
ხათუნა გავაშელი
ანა თარგამაძე
ნუგზარ ბერიძე
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ავთანდილი ცირიკიძე
ნათია დემეტრაძე
მზია ბუცხრიკიძე
მაკა ბრეგვაძე
ემზარ ცეცხლაძე
ანზორ მიქელაძე
ჯონი ბერიძე
იგორი მიქელაძე
ელგუჯა დავითაძე
გელა მჟავანაძე
ნიკა ზოიძე
რომან გოგრაჭაძე
თამაზ ჭაღალიძე
ირაკლი მჟავანაძე
რამინ მოსიძე
თამაზ კილაძე
ზორბეგ ჭაღალიძე
ნიკა ბერიძე
ფრიდონ ხილაძე
ნუგზარ ბერიძე
არჩილ კილაძე
ნოდარ თავდგირიძე
ლევან ბოლქვაძე
ციალა ფუტკარაძე
ბადრი ფუტკარაძე
გივი ივანაძე
რომან ბოლქვაძე
გიორგი თურმანიძე
ვახტანგ გოჩიტიძე
ნაზიბროლა ფუტკარაძე
ნოდარ თავდგირიძე
რამინ მახარაძე
ჯემალ დავითაძე
ბაგრატ მიქელაძე
ავთანდილ მიქელაძე
რევაზ მჟავანაძე
ოთარ ხიმშიაშვილი
რობიზონ დიასამიძე
ლევან გოგიტიძე
ანზორ ფუტკარაძე
შოთა გოგიტიძე
გელა ფუტკარაძე
ავთანდილ ქარცივაძე
გურამ დარჩიძე
ჯუმბერ დუმბაძე
ნოდარ დარჩიძე
ქაზიმ დიასამიძე
დავით დავითაძე
მარინე აბულაძე
ქეთევან დუმბაძე
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ცისანა ხარაბაძე
მანანა უგრეხელიძე
ნანა ფუტკარაძე
საბა სურმანიძე
გიგა სურმანიძე
მაია ყურშუბაძე
გიორგი კოჩალიძე
ლელა გორგილაძე
ნანა დევაძე
ნონა სირაძე
ალექსანდრე დუმბაძე
ვიტალი ბარამიძე
ნაზი ქამადაძე
ანა ჩხეიძე
თამარი ჯაიანი
გიორგი ცეცხლაძე
ირინა მოგელაძე
ელზა სალაძე
დეა თებიძე
ჯაბა ბაგრატიონი
გიორგი თურმანიძე
მაია ნინიძე
გიორგი შაინიძე
გიორგი ცინცაძე
გოჩა ხონელიძე
ომარ ცინცქილაძე
მინდია ჟღენტი
ლეილა ქამადაძე‐ლაზბა
ასმათ თურმანიძე
ნუნუ ბუსხრიკიძე
ნათია მარდალეიშვილი
ირაკლი თოთლაძე
ლაშა ხინიკაძე
ეკატერინე კობალავა
იამზე დოლიძე
მაკა დარსაველიძე
მალხაზ ხარაბაძე
მედეა ვარშანიძე
დავით შუბითიძე
ალექსანდრე ბეჟაშვილი
ელიკო ტუღუში
მარიამ ხოფერია
საბა დოლიძე
ლია თავართქილაძე
ნანა გორგაძე
დავით ჩხაიძე
სერგო მიქაშავიძე
ზაზა ვარშანიძე
ბორის მეძმარიაშვილი
ირინა გორაძე
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ანა დუმბაძე
თამილა შოთაძე
თეა ზაქარაძე
დალი შავაძე
ცირა სურმანიძე
ალექსანდრე ვარშალომიძე
გვანცა ცინცაძე
ნათია კალანდაძე‐ბეღელაძე
ესმა შავაძე
ვახტანგ ხუნდაძე
დავით სიხარულიძე
ავთანდილ დიასამიძე
ლევან გუმბერიძე
ლინდა ტარიელაძე
თორნიკე ბოლქვაძე
ნინო დიასამიძე
კაკალა ებრალიძე
დიანა იონახი
ეკატერინე უგულავა
ანა მიქაელიანი
ლუიზა თურმანიძე
გიორგი გორგაძე
ნათია ხახუტაიშვილი
ქეთევან ბერიძე
ავთანდილ დოლიძე
მარიკა მესხიძე
თეონა დოლიძე
ქეთევან ხიმშიაშვილი
მალხაზ ფხაკაძე
ლევან ზარია
მარიამ რომანაძე
ნიკა აბუსელიძე
ომარ აბულაძე
ავთანდილ ბარამიძე
შორენა ყურაშვილი
ნანა ხოფერია
ირმა შარაძე
ჯანი კაზარიანი
ნინო ვარდანაშვილი
მეგი ხარხელაური
რომან წამალაიძე
სოფიკო ტორჩინავა
ნანა ბუნტური
თამარი ყინჩიყიძე
თეონა ჭინჭარაული
ლალი ხურცია
მურმან ფერაძე
ვალერ მიქაია
ავთანდილ თოდუა
მიმოზა ოჩიგავა
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ვერა ჯღამაძე
ხათუნა შონია
დარეჯან ბერიძე
ელდარ მიქაძე
ზინაიდა აჯამია
კახა ყვავაძე
ნუნუ ელოშვილი
ლერი რობაქიძე
პაატა მაზანიშვილი
თინა ბართავა
ფატიმა დანელია
ამინა ჯამარჯაშვილი
მანანა გახოკიძე
ვანელა შენგელია
მაყვალა კაკაურიძე
ივანე იოსებაძე
ირმა გოგიჩაიშვილი
ლეილა გრიქულოვი
ასლან ქათამაძე
ლია კაპანაძე
მურთაზ კვირკველია
ციცინო შარიქაძე
ავთანდილ ჩოჩია
ხატია გოლობიანი
მზია მასხულია
სალომე მაჩაიძე

