დანართი # 02-928/2018
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სახელი, გვარი
ავთანდილ მთიულიშვილი
იუსიფ ისმაილოვი
ხატია კასპელაშვილი
გიორგი მესხი
მაკა ფიფია
პაპუნა ბუსკივაძე
გულნაზ ცაავა
ნატალია ზარქუა
პაატა სორდია
იამზე კვარაცხელია
გიორგი მიქავა
რუსუდან შონია
დავით შონია
გიორგი კვარაცხელია
ზაზა კვარაცხელია
ინგა კვარაცხელია
ეკა სამუშია
მაია ფირცხალავა
ნინო სვანაძე
სალომე მანჯავიძე
ნინო ბიწაძე
იმედა აბაშიძე
ანზორ ბალაძე
როლანდ დავითაძე
ერეკლე კირთაძე
ბიძინა კირთაძე
გელა დეკანაძე
მზევინარ კილაძე
ირაკლი ფაღავა
მარინე ჩიხლაძე
ბორის ჯინჭარაძე
ირაკლი კონცელიძე
ვანო ახალმოსულიშვილი
ლელა ჩიქოვანი
გიგა ნასარიძე
ომარ აბულაძე
ზვიად სურმანიძე
ტარიელ ნაკაშიძე
ჯემალ პაქსაძე
სალომე ოსანაძე
თენგიზ კვიკვინია
ჯაბა მახაჭაძე
იამზე კალაძე
ივანე პაპუკაშვილი
თენგიზ პაპასკირი
ეკატერინე თათხიშვილი
ასლან ვაშაყმაძე
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ლევან ქამადაძე
მარიამ დუმბაძე
ბადრი ქამადაძე
ნუგზარ დუმბაძე
ნუგზარ ბერიძე
ლელა აბულაძე
როლანდ ადაძე
ზვიად მამუჭაძე
შალვა ჯინჭარაძე
თამაზ ბერიძე
ლევან ბარამიძე
შორენა დუმბაძე
ევგენი დუმბაძე
პაატა ბოლქვაძე
ჯანსუღ ვარშალომიძე
როლანდ კონცელიძე
ზურაბი ლომთაძე
აბელი დიასამიძე
ზვიად ფარტენაძე
ზაზა ბოლქვაძე
ნუგზარ გოგუაძე
დავით შავლიძე
ნუგზარ ქარცივაძე
რამაზ დუმბაძე
რამაზ გორგაძე
მანანა ქარსელაძე
ნოდარ ჩხიკვაძე
ზვიად თურმანიძე
ჯემალ შარაძე
ზვიად ღოღობერიძე
დავით ბერიძე
რემზი ბეჟანიძე
ვახტანგ მიქელაძე
ირაკლი ბარამიძე
ნუგზარ ჯინჭარაძე
ოქროპირ ბერიძე
გენადი დიასამიძე
მინდია ცინცაძე
ზაურ ჯაბნიძე
რამაზ მამულაძე
ნუგზარ ბერიძე
რევაზ სურმანიძე
ქართლოს მახარაძე
ოსმან ნაკაშიძე
ჯემალ ცეცხლაძე
ბადრი დიასამიძე
მამუკა დიასამიძე
ზაზა ნაჭყებია
მზია სუარიშვილი
ოთარ ცეცხლაძე
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ქეთევან პაპავა
ედუარდ მახარაძე
ნანა ჭურღულია
ნინა გოგილაშვილი
ზაქრო ქუმსიაშვილი
ნანი ჯიბღაშვილი
ჯამბულ ხოზრევანიძე
გელა ჭაღალიძე
თინა ბურდული
ნელი გეორხელიძე
ბელა ბაშარული
ნათელა ნადიბაიძე
მარინე ბურდული
ვასიკო ბოსტოღანაშვილი
ნინო რობიტაშვილი
ნათელა ჯარიაშვილი
ნანა ლაზარიაშვილი
ელენე ნატროშვილი
ნინო გურაშვილი
ბესიკ სეფიაშვილი
პაატა ტყეშელაშვილი
მერაბი ბოჭორიშვილი
მერაბი ნემსიწვერიძე
ფრიდონ ფორჩხიძე
კობა რიგვავა
ნანო ბუმბეიშვილი
ონისე სვანიძე
სოფიო გურული
თინათინ შავგულიძე
მარინა ზაალიშვილი
ზურაბი კვიმსაძე
მარიტა ხეცურიანი
შორენა ლომინაშვილი
მარიამი ხეცურიანი
ეკატერინე ნიჩბიანი
ნათია გოგელია
ქეთო პაპიაშვილი
მაკა ახვლედიანი
ნატალი დარახველიძე
თინა კურტანიძე
ელენე მეფარიშვილი
სალომე მაღლაკელიძე
ნინო გედენიძე
თეონა ხომალდიშვილი
მაკა ასათიანი
თამარი ქარსელაძე
ნინო ბენდელიანი
სოფიო დარახველიძე
მაია ჩხიკვაძე
ქეთევან ხვედელიძე
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ნათია სულაბერიძე
ლალი ხეცურიანი
გია კიკაბიძე
ბექა მჭედლიძე
მერაბი მაღლაკელიძე
ქეთევანი ხარაბაძე
ლანა შუბითიძე
მარინა თევდორაძე
ანნა დვალი
თათია იმედაძე
მონიკა ახვლედიანი
ნათია სვანაძე
ბექა თევდორაძე
მზია კირკიტაძე
ნათია ხელაძე
სამსონი კენჭაძე
აკაკი კუპრეიშვილი
პაატა სამანიშვილი
ოთარი კაჭკაჭიშვილი
გიორგი ოსაძე
არჩილი ბუცხრიკიძე
ბექა გოცირიძე
ვიტალი ხეცურიანი
ასმათი ჩეჩელაშვილი
ტელმანი კუპრეიშვილი
ვახტანგი ხეცურიანი
დავითი ფოცხვერაშვილი
ლევანი კაპანაძე
ნინო კვალიაშვილი
ლევანი ოდილაძე
ნინო თევდორაძე
კახაბერი ნემსიწვერიძე
დავით ტუკვაძე
ნინო თევდორაძე
ანნა სირბილაძე
დავითი ონიანი
ნათია თედორაძე
თამარი სირაძე
ანა გელაძე
დარეჯანი ზოსიაშვილი
ეთერი ქარცხია
სალომე მამრიკიშვილი

