
არქიტექტურა 
 

 
1.  აბესაძე მარიამი 
2.  აბესაძე საბა 
3.  აბშილავა ანანო 
4.  ადამაშვილი ვაჟა 
5.  ადეიშვილი ქრისტინე 
6.  ავალიანი ანა 
7.  აივაზიშვილი ქრისტინა 
8.  აკობია ლუკა 
9.  აკოფოვი დავითი 
10. ალანია ნიკოლოზ 
11. ალასანია ანა 
12. ალხაზიშვილი დაჩი 
13. არაბიძე ანა 
14. არჩვაძე კონსტანტინე 
15. ასლანიშვილი ანა 
16. აფციარი იგორ 
17. აღამანაშვილი ლუკა 
18. ბაიდაური სოფიო 
19. ბალახაძე გიორგი 
20. ბარამიძე მედეა 
21. ბარბაქაძე ნინი 
22. ბასარია ილია 
23. ბასილაძე რევაზი 
24. ბაქრაძე სალომე 
25. ბაღდასარიანი რობერტ 
26. ბაჩალიაშვილი თამარი 
27. ბახია ლიზი 
28. ბახშიევი ასლანი 
29. ბეჟუაშვილი გიორგი 



30. ბერაძე მარიამი 
31. ბერიანიძე ნიკოლაი 
32. ბერიძე ლერი 
33. ბერიძე დავითი 
34. ბერუაშვილი საბა 
35. ბიაშვილი ანანო 
36. ბიძინაშვილი მარიამი 
37. ბირთველიშვილი გიორგი 
38. ბლიაძე ნიკოლოზი 
39. ბოკუჩავა თემურ 
40. ბოლოთაშვილი მარიამ 
41. ბოლქვაძე ლიზი 
42. ბოჭორიშვილი ანი 
43. ბუბუტეიშვილი თეკლე 
44. ბურდული გეგა 
45. ბურჯანაძე ივანე 
46. ბურჯანაძე ნინო 
47. ბუჩუაძე მარიამი 
48. ბუხრაშვილი ლუკა 
49. გაბედავა სოფიკო 
50. გაბიძაშვილი ნიკოლოზი 
51. გაგვიშვილი თენგიზ 
52. გაგნიძე ეკატერინე 
53. გაგნიძე ანნა 
54. გაგნიძე ნატალია 
55. გავაშელი მარიამ 
56. გელაშვილი ლუკა 
57. გელაძე ბაქარი 
58. გვარამაძე გიორგი 
59. გვარამია ნუციკო 
60. გველესიანი ლუკა 
61. გვირჯიშვილი გიორგი 



62. გიგასური ლუკა 
63. გიგაური ნია 
64. გიორგაია მარიამი 
65. გიორგაძე თამთა 
66. გიორგობიანი სანდრო 
67. გოგია თაკო 
68. გოგიაშვილი გაგა 
69. გოგოლაძე საბა 
70. გოგოხია ელენე 
71. გოგრაჭაძე გეგი 
72. გოგრაჭაძე გეგი 
73. გოგრიჭიანი გიორგი 
74. გორაძე მარიამი 
75. გორგოშაძე ნათია 
76. გორდეზიანი გივი 
77. გოროზია მეგი 
78. გოცაძე ლუკა 
79. გუნავა მარიამ 

80. 
გუსოევი 
გიორხელიძე 

მედეა 

81. გურგენიძე გიორგი 
82. გურგენიძე დავით 
83. გუჯაბიძე ავთანდილ 
84. გუჩუა ილენი 
85. დავიდოვი ნიკა 
86. დავითაძე ლანა 
87. დათუნაშვილი ალექსანდრა 
88. დარსალია ნიკა 
89. დარჩიაშვილი მარიამ 
90. დოლიძე თათია 
91. დონაძე ლუკა 
92. ებანოიძე მეგი 



93. ეზიაშვილი სოფიკო 
94. ელბაქიძე თამთა 
95. ელიაური ბექა 
96. ერაძე ნუცა 
97. ესართია ლუკა 
98. ეჯიბია ქეთა 
99. ვადაჭკორია სანდრო 
100. ვარაზაშვილი დიანა 
101. ვასაძე თამარ 
102. ვაჭრიძე ნანი 
103. ვერუაშვილი ვახტანგ 
104. ზარანდია ლაშა 
105. ზარნაძე ნინო 
106. ზაუტაშვილი ანასტასია 
107. ზეიკიძე ლიკა 
108. ზერცალოვ ნიკოლოზ 
109. ზოიძე  ანდრია 
110. ზურგაშვილი ალექსანდრე 
111. თავდგირიძე თათია 
112. თავდიდიშვილი ელიზავეტა 
113. თავყელიშვილი ლუკა 
114. თაფლაძე ლიზი 
115. თაქთაქიშვილი სალომე 
116. თევზაძე დაჩი 
117. თიგიშვილი გიორგი 
118. თოდუა არჩილ 
119. თოთაძე ნიკოლოზი 
120. თურმანიძე ალექსანდრა 
121. თურმანიძე ალექსანდრა 
122. იაკობაშვილი ვასილ 
123. იაკობიძე გიორგი 
124. იარაჯული თორნიკე 



125. იაძე მარიამი 
126. ინასარიძე ქეთევანი 
127. იობაშვილი ელენე 
128. ირემაშვილი ნიკა 
129. იჭირაული ილია 
130. კაზარიანი ედუარდ 
131. კარიაული თორნიკე 
132. კაკაჩია სალომე 
133. კალმახელიძე დავითი 
134. კანკია მზია 
135. კანკია ლევან 
136. კარაპეტიანი ერიკ 
137. კასრაძე ვერიკო 
138. კაციაშვილი სოფო 
139. კაციტაძე ბაია 
140. კახიძე ჯანრი 
141. კახიძე ნინა 
142. კეკელიძე ლუკა 
143. კენკებაშვილი ანა 
144. კვარაცხელია მარიამი 
145. კვარაცხელია მაია 
146. კვერნაძე ედუარდ 
147. კვეტენაძე დემური 
148. კვიჟინაძე სანდრო 
149. კვირიკაშვილი  ნიკოლოზ 
150. კიკნაძე მარიამ 
151. კილასონია თამარი 
152. კოდელაშვილი ნიკოლოზი 
153. კოვზირიძე თეკლა 
154. კონტუაძე ნინო 
155. კონცელიძე ნანა 
156. კორინთელი ელენე 



157. კორძაია ლევან 
158. კოსტავა დავითი 
159. კოხრეიძე ილია 
160. კუთალია ელენე 
161. კუკულაძე დიმიტრი 
162. კუპრაშვილი საბა 
163. კურბანოვი მილენა 
164. ლაბუჩიძე თეონა 
165. ლაზარაშვილი თეკლა 
166. ლაკია გიორგი 
167. ლეგაშვილი ლუკა 
168. ლეკვეიშვილი მარინა 
169. ლილუაშვილი ლუკა 
170. ლოლიაშვილი მარიამ 
171. ლომიძე გიორგი 
172. ლომსაძე ოთარი 
173. ლომსაძე ნიკოლოზ 
174. ლონდარიძე ნინო 
175. მაზმიშვილი ლუკა 
176. მაზმიშვილი  საბა 
177. მაზანაშვილი მარიამ 
178. მალანია ეკატერინე 
179. მამაცაშვილი დავითი 
180. მამფორია თეკლა 
181. მანაგაძე კრისტინა 
182. მარგველანი აკაკი 
183. მარკოიძე ასლანი 
184. მაჭარაშვილი იოანე 
185. მაჭარაშვილი საბა  
186. მაღნარაძე მარიამ 
187. მახათაძე მიხეილი 
188. მახარაძე დავითი  



189. მგელაძე ნიკოლოზი 
190. მელაშვილი სოფიო 
191. მელია მარიამი 
192. მელიქიძე სანდრო 
193. მელქაძე ლუკა 
194. მესხი საბა 
195. მეტრეველი ლევან 
196. მეტრეველი მარიამი 
197. მეტრეველი ანრი 
198. მეფარიძე ალექსანდრე 
199. მეცხვარიშვილი გიორგი 
200. მიდოდაშვილი ნინო 
201. მირიანშვილი მარი 
202. მიროიანი ალინა 
203. მიქავა მირიანი 
204. მიქაძე ელენე 
205. მიქაძე ელენე 
206. მიქელაძე ნინო 
207. მიქელაძე ნინო 
208. მიქუტიშვილი თაზო 
209. მკერვალიშვილი ქეთევან 
210. მორჩილაძე ნინო 
211. მუმლაძე გურამი 
212. მუკბანიანი თამარი 
213. მუშკუდიანი საბა 
214. მუშკუდიანი იური 
215. მშვილიბაძე დავით 
216. მწითური სოფო 
217. მჭედლიშვილი ზურაბი 
218. მჭედლიშვილი ნინო 
219. მჭედლიშვილი უჩა 
220. ნაგერვაძე ლუკა 



221. ნალბანდოვი ლუიზა 
222. ნაყეური ხატია 
223. ნემსაძე მიხეილ 
224. ნიბლაძე ქეთევანი 
225. ნოსელიძე მარიამი 
226. ორაგველიძე ელენე 
227. ოსეფაშვილი ლუკა 
228. ოქროპირიძე გიორგი 
229. პაპიძე აჩიკო 
230. პარკაული მარიამი 
231. პერანიძე გიორგი 
232. ჟივიძე თემური 
233. ჟორჟაძე  ანა 
234. რატიანი ნიკოლოზი 
235. რეხვიაშვილი თინათინი 
236. რიჟამაძე ზურაბ 
237. როსტიაშვილი გიორგი 
238. როსტობაია გიორგი 
239. როსტომაშვილი გიგი 
240. რუხაძე ალექსანდრე 
241. რუხიაშვილი სალომე 
242. სალუქვაძე იოანე 
243. სამხარაძე თამარი 
244. სამხარაძე დავით 
245. სამხარაძე ლუკა 
246. სამხარაძე  ილია 
247. სანაია თამარი 
248. სანამაშვილი სალომე 
249. სანიკიძე ირაკლი 
250. სანიკიძე სალომე 
251. საური კობა 
252. საჯაია ნინო 



253. სეხნიაშვილი ნინო 
254. სვანიძე სალომე 
255. სიდიანი ნიკოლოზ 
256. სილოგავა ივანე 
257. სიურგალი ბაჰადრ ბაქარი 
258. სიურგალი ბაჰარ ბაქარი 
259. სოლომნიშვილი სანდრო 
260. სოლოღაშვილი მარიამი 
261. სოტკილავა საბა 
262. სპიროვა ანნა 
263. სულავა ლუკა 
264. სულთანიშვილი ირაკლი 
265. სუხაშვილი ნინო 
266. სუჯაშვილი მარიამი 
267. სხვედიანი გვანცა 
268. სხირტლაძე მარიამი 
269. სხულანძე ლუკა 
270. ტაბატაძე ფრიდონ 
271. ტაბატაძე ნინო 
272. ტაბატაძე თინათინ 
273. ტაბაშიძე მარიამ 
274. ტალახაძე ლუკა 
275. ტვინაძე ლიზი 
276. ტორაძე ლიზი 
277. ტყეშელიაძე  ნინი 
278. უბირია  ირაკლი 
279. უნჯიევი ნიკოლოზ 
280. ურუშაძე მართა 
281. ურჩუხიშვილი გიგა 
282. ფალავანდიშვილი ანა 
283. ფალიანი ანა 
284. ფანცულაია შიო 



285. ფანჩვიძე მარიამი 
286. ფაღავა საბა 
287. ფაცაცია ქრისტინა 
288. ფერაძე ნიკოლოზი 
289. ფერაძე თათული 
290. ფიფია ნინიკო 
291. ფიჩხაია სანდრო 
292. ფრუიძე ნინო 
293. ქავთარაძე თამაზ 
294. ქათამაძე ზურაბ 
295. ქარდავა მარიამი 
296. ქარსელაძე ქეთევან 
297. ქარქუსოვი ნინო 
298. ქასრაშვილი ლუკა 
299. ქაჯაია ნინო 
300. ქებაძე ლუკა 
301. ქემაშვილი თორნიკე 
302. ქენქაძე სანდრო 
303. ქვრივიშვილი გიორგი 
304. ქიქავა დავითი 
305. ქორიძე სანდრო 
306. ქოშატაშიან ნაზო 
307. ქუმეთიანი  ლუკა 
308. ქუნთელია ლუკა 
309. ქურდაძე ლუკა 
310. ქუხილავა ქეთევან 
311. ღავთაძე სოფიო 
312. ღვინიაშვილი მარიამი 
313. ღვინჯილია ლიზი 
314. ღოლიჯაშვილი გოგა 
315. ღოღაძე სოფიკო 
316. ღოღელიანი თორნიკე 



317. ყალიჩავა თეიმურაზ 
318. ყანადაშვილი დავით 
319. ყანადაშვილი ნინო 
320. ყელიხაშვილი ირაკლი 
321. შაგინიანი ანა 
322. შავაძე ლუკა 
323. შავაძე თამარ 
324. შამათავა ჯემალი 
325. შექერ ლიზა 
326. შეშაბერიძე ანი 
327. შვანგირაძე მეგი 
328. შირიმიანი ვიკა 
329. შონია ელენე 
330. ჩადუნელი ლაშა 
331. ჩადუნელი ბაჩანა 
332. ჩალაბაშვილი ანი 
333. ჩივაძე ელენე 
334. ჩინჩალაძე მარიამი 
335. ჩინჩალაძე სანდრო 
336. ჩინჩილაკაშვილი ნინი 
337. ჩიტაძე გიორგი 
338. ჩოგაძე თამუნა 
339. ჩოლიაშვილი ნიკოლოზი 
340. ჩოჩელი დავით 
341. ჩოჩია თეკლა 
342. ჩოხელი თამარ 
343. ჩუხრუკიძე ნიკოლოზი 
344. ჩხაიძე დავით 
345. ჩხატარაშვილი ანა 
346. ჩხიკვიშვილი  მიხეილ 
347. ჩხიტუნიძე ნათია 
348. ცაავა ამირანი 



349. ცინდელიანი საბა 
350. ცინცაძე ანინა 
351. ცინცაძე ანა 
352. ციტოხცევი ალექსანდრე 
353. ცნობილაძე ნიკა 
354. ცოციაშვილი მარიამი 
355. ცუკოშვილი მერაბი 
356. ცქიტიშვილი კობა 
357. სხილაძე ნიკა 
358. ძაძამია ანა 
359. ძიძიკაშვილი საბა 
360. ძნელაძე დემეტრე 
361. წამალაშვილი რევაზ 
362. წაქაძე ნარგიზი 
363. წერეთელი ნინო 
364. წოწორია სოფიო 
365. წულუკიძე თამარ 
366. ჭეიშვილი ანრი 
367. ჭელიძე ანა 
368. ჭელიძე ელისაბედ 
369. ჭილაია მარიამი 
370. ჭინჭარაული ლილე 
371. ჭიჭაყუა ნინო 
372. ჭონქაძე ანი 
373. ჭურღულაშვილი მარი 
374. ხარაძე ირაკლი 
375. ხართიშვილი მანანა 
376. ხაჭაპურიძე  მარიამი 
377. ხიდაშელი საბა 
378. ხითარიშვილი მარიამი 
379. ხინჩაგაშვილი  ილია 
380. ხორავა ანტონ 



381. ხმიადაშვილი ლევანი 
382. ხუბუა გიორგი  
383. ხუბუა გიორგი 
384. ხუნწარია ბექა 
385. ხურცია ლიზი 
386. ხურცილავა ირაკლი 
387. ხუსკივაძე გიორგი 
388. ხუციშვილი გვანცა 
389. ხუჯაძე ნინო 
390. ჯამასპიშვილი ანა 
391. ჯანელიძე მარიამი 
392. ჯანელიძე  ნია 
393. ჯაფარიძე ვაკო 
394. ჯაღმაიძე ნატა 
395. ჯიგანია ნინა 
396. ჯიმშელეიშვილი ნიცა 
397. ჯინჭარაძე ეკატერინე 
398. ჯინჭველაშვილი თეა 
399. ჯლანტიაშვილი დიმიტრი 
400. ჯორჯიკია ლუკა 
401. ჯოხაძე გვანცა 
402. ჯოჯუა მარიამ 
403.  ჟორჟოლიანი  საბა 

 


