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№
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
ლუიზა მუთოშვილი
მარინე ახმეტელი
ლია ბუხრაძე
ნინო მაილაშვილი
თეონა ჩიგილაშვილი
ნინო ბაბლიაშვილი
დალი ჯიშკარიანი
მზია ქელეხსაშვილი
ნინო მარკოზაშვილი
გიორგი ბერუაშვილი
მზია ტუგულაშვილი
ნატო მჭედლიშვილი
თინა დევდარაიძე
თინა კობაიძე
გოჩა გაგუნაშვილი
კოტე ყაჩმაზოვი
შმაგი ბალხამიშვილი
ჯემალ გოგიძე
კამრან ჯაფაროვი
ქარამ ალიევი
ანარ მამედოვი
სადდაი ალიევი
რზახან სულთანოვი
ნაირ გულიევი
ნურლან სულეიმანოვი
ირა ჭუმბურიძე
ნინო ტრაპაიძე
ემზარ ჭულუხაძე
ნინო ნარჩომაშვილი
დიმიტრი ბურკაძე
ლელა კაცაძე
ალექსანდრე მგელაძე
რომან ერისთავი
გენადი მეფარიშვილი
ტარიელ ჯულაყიძე
ამტონი ხელაძე
გიორგი ჯიხვაშვილი
გონი სანიკიძე
ბადრი ჩახუნაშვილი
ნანა სანიკიძე
გენადი გაბუნია
ნიკოლოზ ჯინჭარაძე
ლაურა ტყეშელაშვილი
ტარიელ აბრამიძე
მამუკა მჟავანაძე
ერეკლე მახარაძე
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ბესიკი ხონელიძე
ლაშა დიასამიძე
მალხაზ ხურციძე
მირანდა თათელიშვილი
ნანა ჭოველიძე
ნათია სარქისიანი
ნათია ელბაქიძე
ნათია ჯაბაური
ლაშა ჩანადირი
მერი ამირხანაშვილი
ელიზბარი ნავდარაშვილი
მანანა ედიშერაშვილი
ნინო კიპაროიძე
გიორგი თადიაშვილი
ზაზა ბოდოკია
სოსო გუდიმა
ნუგზარ ფანცხავა
თემურ საფაროვი
მალხაზი გიორგაძე
ალექსანდრე აბრამიშვილი
ხათუნა ხელაშვილი
ნონა სიმონიშვილი
ნინო წოწინაშვილი
ვალიკო ნიკოლიშვილი
ლალი სილაძე
ზვიად რეხვიაშვილი
მაია მარტიაშვილი
ნანა ბაზუაშვილი
მალხაზ დავიდოვი
მარინა თანიაშვილი
დინარა ხუბაშვილი
ილია ჯაფოშვილი
ოგანეს კარაპეტიან
ლელა ხარაძე
ბადრი დუმბაძე
სალომე მერებაშვილი
მალხაზ აბაშიძე
სვეტლანა გალუსტიანი
ნაზი ქალდანი
მზევინარ შაინიძე
გოდერძი ზოიძე
დალი დიასამიძე
გურამ ბილვანიძე
ომარ ჯინჭარაძე
შოთა კოჩალიძე
ინეზა ბოლქვაძე
ლეილა დავლაძე
ნანული აბესლამიძე
როსტომ ზოიძე
ნერიმან დუმბაძე
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ზვიად შაინიძე
ბიჭიკო ცინცაძე
დავით ნაკაშიძე
ოთარი ბერიძე
ზაირა ბერიძე
ქეთევან ყიფშიძე
მერაბი გელაშვილი
ნარგული გოგოლაძე
ლაშა გოგიშვილი
ნათია გიგაური
მზევინარ ვარშანიძე
ხათუნა საბაძე
ანა მარტიროსოვი
ქეთევან ჩაჩანიძე
გაიოზი მარტიაშვილი
ლაშა დემეტრაშვილი
თამაზ პაპიაშვილი
ლევან გუჩმანიძე
რომანი მაზაშვილი
კლავდია შავიძე
ზაზა ლომაძე
ნატო ჭაავა
გიორგი ტრაპაიძე
მარინა გუგუნავა
ნინო თაბუკაშვილი
დავით შალიკაძე
ფიქრია გალუსტაშვილი
ავთანდილი ჩაგელიშვილი
თამარი გედევანიშვილი
ანეტა ბაზაზიანი
ჰარუნ მიქელაძე
გოჩა ერისთავი
გოგიტა მოსიძე
მარიამი გურასპიშვილი
სოფიკო ნინიძე
რეზო ხუროშვილი
თორნიკე კახიძე
ია კვეკვეცია
ეთერ ჭიჭილეიშვილი
ბეჟანი მენთეშაშვილი
ირაკლი ხუციშვილი
კახა მორგოშია
ნანა გუჩმანიძე
თათია კვერნაძე
ნესტან მგელაძე
იოსებ გრძელიშვილი
გიორგი მეცხვარიშვილი
იოსები გრძელიშვილი
ნანა შარაშიძე
ვეფხია გრძელიშვილი
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დოდო მიქელაძე
ელენე კოჭლამაზაშვილი
ნუგზარ ხოზრევანიძე
დარეჯან სუპატაშვილი
თამარა ელიოზაშვილი
ლია ტყეშელაშვილი
დავით სულაძე
ფატიმა კაპანაძე
ბელა ქაჯაია
თამარი სეთურიძე
გუსეინ გასუმოვი
ვალერი მანძულაშვილი
ნონა მერკვილაძე
სალომე ბერუაშვილი
დიანა ხატისაშვილი
პაატა მაკარაძე
ნინო ჩაჩანიძე
ხათუნა შერმადინი
ემზარ კაკაბაძე
ნათელა ხათაშვილი
ანნა ცერცვაძე
ნაზი სვანიძე
მინაია აბდულაევა
ვილდან ბოლქვაძე
ტარიელ ჭყონია
ზაზა ჯალაღანია
მაყვალა კაპანაძე
რუსუდან ჩხაიძე
ლალი ბახტაძე
დავით მახაჭაძე
ოთარ გორგაძე
ქეთო ბარამიძე
ხატია შაინიძე
როლანდ ჯაყელი
გულნარა ფაღავა
სოფიკო აბაშიძე
მადონა შაინიძე
თინა გვაძაბია
გიორგი აფციაური
ნათია რიჟამაძე
მედეია ჩახვაძე
მარიკა კუპრეიშვილი
როინ ბოლქვაძე
დალი მახარაძე
ნაირა დოლიძე
თინათინ შაუთიძე
მედეა ნაკაშიძე
გიორგი შავაძე
ნათელა ბახტაძე
ინეზა მიქელაძე
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ეთერ ფარსენაძე
მაგული ჯაიანი
ნინო დონაძე
დალი ფარსენაძე
ირაკლი სურმანიძე
ეთერ აჯიბა
გია ქიმუცაძე
გიორგი არაბული
ნიკა კაკაბაძე
ბექა ვარშანიძე
ჟანა გურჯიანი
გულნაზ მატუა
ინდირა ჩიტაძე
მარინა გუჯაბიძე
უმიკო ბოლქვაძე
ნუნუ ფაღავა
ნინო მჟავანაძე
ნინო ხაბაზი
კახა კახიძე
გივი ნახუცრიშვილი
ირაკლი მუსკა
ნოდარ წითელაძე
ნუგზარ ტაბიძე
თეიმურაზ სურმავა
თორნიკე დოლიძე
თამაზ ბაბუციძე
კონსტანტინე ზერეკიძე
პაატა გორგაძე
გიორგი დეკანოიძე
თორნიკე გიორგაძე
რაისა ლაცაბიძე
გვანცა ტატურაშვილი
ლაშა ხუსკივაძე
რუსლან ნასიბოვი

