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22 ივნისი 2022 წ. 

დადებითად გაიარა: 

№ გვარი სახელი 

 

 

1.  აბრამიშვილი დავით  

2.  კუპრაშვილი საბა  

3.  ხატრიშვილი ლუკა  

4.  გიგაური მარიამ  

5.  ქირიკაშვილი ნიკოლოზი  

6.  კუჭავა ანა  

7.  დავითაძე დეა  

8.  შაიაშვილი ნინო  

9.  კანკია მზია  

10.   ხვედელიძე თორნიკე  

11.  თეგერაშვილი სანდრო  

12.  ბალაძე ანი  

13.  ჯაოშვილი ანა  

14.  იაგულაშვილი ია  

15.  რობაქიძე გიორგი  

16.  გოცაძე დავით  

17.  ჭელიძე ბარბარე  

18.  ჩხიკვაძე ნიკოლოზ  

19.  ტატიშვილი სანდრო  

20.  მინდიაშვილი ნიკოლოზი  

21.  ელიზბარაშვილი ელენე  

22.  დევიძე სოფო  

23.  კაკაბაძე ლიზი  

24.  შაიშმელაშვილი ვახტანგ  

25.  გულბანი გურამ  

26.  ნავერიანი ანა  

27.  ესაძე თეიმურაზ  

28.  დაფქვიაშვილი ლიზი  

29.  სისაური ანი  

30.  სანიკიძე სალომე  

31.  ბენდელიანი ლიკა  



32.  ქანთარია ლინდა  

33.  ბიგვავა ანდრო  

34.  სანიკიძე მარიამი  

35.  ჯაფარიძე მარიამ  

36.  პეტრიაშვილი ნინო  

37.  ფესვიანიძე თიკა  

38.  სიმონიშვილი ლიზი  

39.  თავდგირიძე საბა  

40.  გოგოლაძე ზურაბი  

41.  დევდარიანი ხატია  

42.  ძლიერიშვილი ანასტასია  

43.  ლომსაძე გურამ  

44.  გრიგოლია გიორგი  

45.  გივიაშვილი მარიამ  

46.  მიხაკიშვილი მარიამ  

47.  ცაავა გიორგი  

48.  მანია თომა  

49.  ჟამუტაშვილი ნიკა  

50.  ჯავახიშვილი იოანე  

51.  ხვედელიძე მარიამ  

52.  ლეგაშვილი ეთო  

53.  ჭეიშვილი ნინო  

54.  მაღრაძე ანა  

55.  თოღუზაშვილი მარიამ  

56.  ლაფაჩი მეგი  

57.  გურგენიშვილი მერი  

58.  ბერიშვილი ლუკა  

59. ფ1 ზუბაშვილი დავით  

60.  ზირაქაშვილი ლუკა  

61.  პაპასკირი ნიკა  

62.  გაბადაძე გიორგი  

63.  სეთურიძე ნინო  

64.  შანთაძე ხათუნა  

65.  მძევაშვილი მარიამი  

66.  გაგნიძე მარიმ  

67.  ფიცხელაური მარიამ  

68.  დევაძე გიორგი  

69.  სალუქვაძე ლალი  

70.  შაინიძე ანა  

71.  ელანდიშვილი ლუკა  

72.  ჩაჩანიძე თამუნა  

73.  მონიავა სალომე  

74.  ჭიღლაძე მარიამ  



75.  ტალახაძე გიორგი  

76.  ინაიშვილი დაჩი  

77.  ჯაჭვლიანი ბაკური  

78.  მათიაშვილი ეთერ  

79.  რუხაძე მეგი  

80.  გიორგაძე მარიამი  

81.  ნადირაშვილი ლოლიტა  

82.  ცომაია დავით  

83.  ბასილიძე მერი  

84.  კობახიძე ნიკოლოზ  

85.  ნოღაშვილი დემნა  

86.  კაპანაძე გიორგი  

87.  ბეგიაშვილი მართა-მარია  

88.  დემირჩიანი არტურ  

89.  მემარნე მარიამ  

90.  ფხაკაძე ანანო  

91.  მაკასარაშვილი ნუცა  

92.  სონღულაშვილი მალხაზ  

93.  თოდუა ლიზი  

94.  მერკვილაძე ჯემალი  

95.  ბარამიძე თინათინ  

96.  ლელუაშვილი ქეთი  

97.  კახაძე ლიზი  

98.  ხვედელიძე ანა  

99.  მელიწკაური ალექსი  

100. პავლიაშვილი გიორგი  

101. შაშურაშვილი ანა  

102. გვინდაძე მარიამ  

103. სიფრაშვილი ანა  

104. ჩადუნელი მარიამი  

105. ხუფენია ანა  

106. რუხაძე ნინო  

107. ასათიანი გიორგი  

108. ჩუბინიძე სანდრო  

109. გიორგანაშვილი გიორგი  

110. კვირკვია თამარ  

111. რაზმაძე მარიამ  

112. დაუთაშვილი ქეთევან  

113. ბასიაშვილი საბა  

114. სუხიშვილი მალხაზ  

115. რეხვიაშვილი ანა  

116. ლონდარიძე ელიზა  

117. ნატროშვილი ლიზი  



118. ხვისტანი ნინო  

119. ჩაბრაშვილი ნია  

120. კაპანაძე თამარ  

121. ჭიჭინაძე ლუკა  

122. დათაშვილი ზაქარია  

123. აბულაძე ლუკა  

124. აცკარუნაშვილი ანრი  

125. გიგაური გიორგი  

126. როსტობაია დავით  

127. მუხაძე სანდრო  

128. ცანკაშვილი ლუკა  

129. ნოზაძე ანი  

130. გუგეშაშვილი ლიზი  

131. სტურუა მარიამ  

132. ტურაშვილი მარიამ  

133. კორკოტაძე მარიამი  

134. ფარფალია ლიზი  

135. ხაზალაშვილი ჯული  

136. გელენიძე თამთა  

137. გერგეშელიძე გიორგი  

138. შეყილაძე ომარი  

139. თავართქილაძე დავით  

140. მეურმიშვილი ავთანდილ  

141. იაშვილი თენგიზ  

142. კობახიძე გიორგი  

143. ენუქიძე ლუკა  

144. კელაპტრიშვილი სანდრო  

145. გორგილაძე გიგი  

146. იორდანიშვილი ზურაბ  

147. გოგიჩაიშვილი ირაკლი  

148. დახუნდარიძე ჯინა  

149. ტაბეშაძე მარიამ  

150. რცხილაძე გრიშა  

151. მამაგეიშვილი მარიამ  

152. შერგელაშვილი ელენე  

153. კოკაშვილი მეგი  

154. ფერხული ნინი  

155. ლასტაკანიძე ნათია  

156. ირემაშვილი გიორგი  

157. კავლელაშვილი გიორგი  

158. ჭკადუა ლუკა  

159. აბულაძე ლია  

160. კვარაცხელია დიმიტრი  



161. ქუქჩიშვილი ლუკა  

162. მიქელთაძე მარიამი  

163. ნაკაშიძე მარიამ  

164. რუხაძე ნუცა  

165. მჭედლიშვილი მარგარიტა  

166. ამაშუკელი დაჩი  

167. ტაბატაძე თათია  

168. სამსონიძე სალომე  

169. მიშველია მარიამ  

170. გიორგაძე ოთარი  

171. ოსორაული  ელენე  

172. ქემაშვილი ლუკა  

173. ჯანგებაშვილი  თამთა  

174. გოგოლაძე გიორგი  

175. კაპანაძე ანანო  

176. ჯაფარიძე ოვიკო  

177. რაზმაძე მარიამ  

178. ვაშაძე ელენე  

179. ნაცვლიშვილი მარიამ  

180. ზიზიაშვილი ლიზი  

181. გვიანიშვილი ბაჩანა  

182. ტვილდიანი თეკლე  

183. ბიბილაური გიორგი  

184. ქათამაძე არჩილ  

185. ფოფხაძე ელენე  

186. კაკაურიძე თეკლა  

187. კოჩაძე გიორგი  

188. კაცაძე ნუცა  

189. ჭუმბურძე ანი  

190. გულაშვილი ანა  

191. სეხნიაშვილი ალექსანდრე  

192. ობოლაძე ნიკოლოზ  

193. ფეიქრიშვილი ნიკოლოზ  

194. ხასაია ლადო  

195. კირკიტაძე მარიამ  

196. ბარათაშვილი სანდრო  

197. ბოჭორიშვილი ანი  

198. ზახარიანი ილია  

199. ვეზდენი სოსო  

200. ბერძენიშვილი მარიამი  

201. ხამაშურიძე ნინო  

202. ლემონჯავა ჯემალ  

203. თევდორაძე ნიკა  



204. სალუქვაძე ნინი  

205. ქერდიყოშვილი ციური  

206. ნალჯიანი ირინა  

207. კახიძე ეკატერინე  

208. ლაბარტყავა ლიზი  

209. შუბითიძე ლიზი  

210. დვალიშვილი ლაშა  

211. ქურციკიძე იოანე  

212. ლონდარიძე მარი  

213. ქუმსიშვილი საბა  

214. ბოჭორაძე ნიკოლოზ  

215. მესაბლიშვილი ნიკიტა  

216. პაპავა დავით  

217. ბარბაქაძე გვანცა  

218. ქაშაკაშვილი მაია  

219. არჯევანიძე ლევან  

220. აბრამიშვილი რუსუდანი  

221. ჯღენტი გიორგი  

222. ქამუშაძე ლუკა  

223. ნახუცრიშვილი ელენე  

224. კიკუტაძე ნინო  

225. სირაძე ანი  

226. ცხადაია ლელა  

227. გულიან ელიზავეტა  

228. ხაჩიძე ცოტნე  

229. ამოევა ელიზაბეთ  

230. ვადაჭკორია ლუკა  

231. ჯიქიძე მარიამ  

232. ჭეიშვილი საბა  

233. შანიძე გელა  

234. ბაზანდარაშვილი სოფია  

235. დოლიძე ლუკა  

236. ჯანაძე თეკლა  

237. გორგასლიძე ნანა  

238. კუპატაძე ნიკა  

239. თოდუა დიანა  

240. იმნაიშვილი ანრი  

241. ჯავახაძე ლაზარე  

242. ღარიბაშვილი ნათელა  

243. სოსელია გიორგი  

244. კვირკვია შაქრო  

245. ლაბაძე მიხეილ  

246. არონია გიგა  



247. ბაქანიძე ელიზაბედ  

248. მელაძე თეიმურაზ  

249. კაპანაძე ლუკა  

250. აშორტია ზურაბი  

251. მაჩაბელი ალექსანდრე  

252. ქუშაშვილი თამუნა  

253. ღვინიაშვილი ლუკა  

254. არჩვაძე საბა  

255. ხალვაში ნანა  

256. ფუტკარაძე თათია  

257. შანიძე რატი  

258. ვოროჩენკო ნინო  

259. ქაჯაია ალექსანდრე  

260. სტეფანოვი თამაზ  

261. გვენეტაძე ლილე  

262. შაფაქიძე დემეტრე  

263. ქუნთელია დავით  

264. სამბელაშვილი სოფო  

265. ბეროზაშვილი ომარ  

266. ჯელაძე თეა  

267. მურუსიძე თადო  

268. მაყაშვილი მარიამი  

269. ჯოხაძე გიორგი  

270. ხიზანიშვილი მარიამ  

271. ხუნდაძე გიორგი  

272. ჭანიძე გიორგი  

273. მანჯავიძე დავითი  

274. შიხიაშვილი ალექსანდრე  

275. ბოჭორიძე ნია  

276. თურმანიძე ლაშა  

277. ქათამაძე ლიკა  

278. თევზაძე თამარ  

279. ვარშანიძე ანა  

280. ბაკურიძე ნია  

281. ხალვაში ნიკა  

282. ირემაძე გიორგი  

283. ნაგერვაძე მამუკა  

284. ჩიკვაიძე ედვარდ-ლუკა  

285. ჩაჩანიძე ნიკოლოზ  

286. ყურაშვილი ლუკა  

287. ხარაშვილი ქუჩუკი  

288. კენჭიშვილი საბა  

289. საგინაძე ლიკა  



290. ბოლქვაძე ელიკო  

291. მჭედლიშვილი ალიკა  

292. მუხიგულაშვილი ნინო  

293. ფხაკაძე მარიამ  

294. გუჩუა ილენი  

295. ჩაგელიშვილი გიორგი  

296. ღიბრაძე მარიამი  

297. მეშველიანი ნატალი  

298. დევიძე ამირან-დევი  

299. ანდრიაძე დავით  

300. სიხარულიძე დიმიტრი  

301. ტეფნაძე ლელა  

302. კუტივაძე მარიამი  

303. რახრახაძე გიორგი  

304. კაკაურიძე აკაკი  

305. წულაია ანა  

306. გოგალაძე ანნა  

307. გელაშვილი საბა  

308.            ჭაბუიანი ელენე  

309. ბერაია თენგიზ  

310. ბლიაძე ნინო  

311. ჯიქუშვილი ლაშა  

312. ღუდუშაური გვანცა  

313. კავთელიშვილი ნუცა  

314. არუთინოვი იური  

315. ჩილინგარაშვილი ანა  

316. მებონია გიორგი  

317. გელაშვილი თინიკო  

318. ბარბაქაძე შალვა  

319. ეუაშვილი ანი  

320. არუთინოვი ლანა  

321. კიკვილაშვილი მარიამ  

322. ფარცვანია დავითი  

323. ციცქიშვილი კესარია  

324. ლაჩინოვი ნიკოლოზი  

325. კაციტაძე თამთა  

326. ცხადაია ლელა  

327. ხარებაშვილი ალეკო  

328. მასხარაშვილი დავით  

329. კვირიაშვილი სანდრო  

330. ჯაშიაშვილი ელენე  

331. წულაძე ანდრია  

332. ბერიძე ლუკა  



333. ომიაძე ლუკა  

334. კვირიკაშვილი ნიტა  

335. ტეფნაძე ლელა  

336. კაპანაძე მარიამი  

337. შიოშვილი ლექსო  

338. ჩიქოვანი შმაგი  

339. გაფრინდაშვილი ელენე  

340. ბოკუჩავა მიხეილი  

341. კავლელაშვილი მარიამ  

342. საგანელიძე მიხეილ  

343. წერეთელი ლანა  

344. რაქვიაშვილი ალექსი  

345. გიორგაძე გიორგი  

346. ნადირაძე ზეზვა  

347. არმეგონაშვილი ანა  

348. ჯამბურია გვანცა  

349. გურული ვახტანგი  

350. ცუცქირიძე ნინო  

351. ჩხაიძე სანდრო  

352. ბერულავა ლამზირა  

353. ფანცხავა ლევანი  

354. ცინცაძე თემური  

355. გოლეთოანი მარიამ  

356. საფარიძე ქეთავან  

357. ანთიძე ბარბარე  

358. მელაძე სოფიო  

359. კარიაული ზაურ  

360. წიქარიშვილი დავით  

361. პაპიაშვილი მარიამი  

362. ლომიძე მერი  

363. ხარაიძე ელენე  

364. კვანტალიანი მათე  

365. ზოიძე დათო  

366. სვირავა ნინი  

367. ვაშაკიძე ლიზი  

368. აღამანაშვილი ლუკა  

369. ნათაძე თათია  

370. მიქაბერიძე ზურაბი  

371. ქემერტელიძე დავით  

372. სიხარულიძე ნინო  

373. ტუღუში ანა  

374. კუპრეიშვილი საბა  

375. კვარაცხელია მარიამ  



376. გოგუაძე მარიამ  

377. ნაცვლიშვილი გურამ  

378. მაჭარაშვილი თამარი  

379. ფოფხაძე ნია  

380. გალდავა ოთარ  

381. ლორთქიფანიძე დავითი  

382. ბეგდარაშვილი ანი  

383. კარიჭაშვილი ლიზა  

384. დავიდოვი ალექსანდრე  

385. ზარიძე ზურაბ  

386. ცენტერაძე ანნა  

387. ზაქარიაძე ქეთევანი  

388. ხაბეიშვილი ზურა  

389. ბერუაშვილი გვანცა  

390. კორსანტია ირაკლი  

391. ჭელიძე ელისაბედ  

392. ნოზაძე მარინე  

393. ალავიძე სანდრო  

394. კერესელიძე მარიამ  

395. ხავლოშვილი ლიზი  

396. ლომიძე სოფიკო  

397. მამადაშვილი საბა  

398. გედენიძე თათა  

399. ხელაძე ლუკა  

400. ლორთქიფანიძე ბაჩანა  

401. თორთლაძე თადა  

402. ტრაპაიძე თეკლე  

403. ელოშვილი სალომე  

404. ქაჯაია მიხეილ  

405. კევლიშვილი თეკლა  

406. თოლორდავა ვლადიმერ  

407. ნადირაშვილი მარიამ  

408. ქიტუაშვილი ნატალი  

409. ნიჟარაძე ავთანდილ  

410. ტატიშვილი გიგა  

411. ნოზაძე მირანდა  

412. კვიცარიძე მამუკა  

413. ხინგავა ირაკლი  

414. თავდგირიძე მირიანი  

415. ოთიაშვილი ანასტასია  

416. ლიპარიძე ანნა  

417. ყაველაშვილი ნინო  

418. მიქაძე ანი  



419. მამასახლისაშვილი გიორგი  

420. კვახაძე თინათინ  

421. ზადკოვა მარიამ  

422. მუკბანიანი მარიამ  

423. მუკბანიანი თამარი  

424. დუგლაძე მარიამი  

425. ქოჩლაძე ეკატერინე  

426. კარელიძე დავით  

427. სამხარაძე თენგიზი  

428. არევაძე ნაზი  

429. ჩივაძე ბაჩანა  

430. მოლაშხია თეკლე  

431. ცაგერელი დავითი  

432. ბლიაძე მარიამ  

433. მახათაძე ქეთევანი  

434. მოდებაძე მარიამ  

435. ვოლნი ნიკიტა  

436. გაბრიჭიძე ანი  

437. კალანდარიშვილი სანდრო  

438. არჩემაშვილი ვაჟა  

439. ბუჯირიშვილი სალომე  

440. მზარეულაშვილი ანა-მარია  

441. ინასარიძე თორნიკე  

442. ლომიძე ელენე  

443. ჭოტაშვილი თორნიკე  

444. მძინარაშვილი ლიზა  

445. ქავთარაძე ცოტნე  

446. თოფურია კუკური  

447. კოჭლამაზაშვილი ნატალი  

448. გულორდავა საბა  

449. ჩითავიშვილი ვანო  

450. კოტორაშვილი ხატია  

451. კომახიძე ბაქა  

452. ჩიტაიშვილი მარიამ  

453. გაბადაძე ნატა  

454. მამაგულაშვილი სანდრო  

455. გიორგაძე ანნა  

456. კოლომეეც თამარა  

457. თორაძე ლუკა  

458. ცნობილაძე ქრისტინე  

459. შონია ელენე  

460. კვინიხიძე ბესარიონ  

461. ბალუაშვილი გიორგი  



462. კრიჭინაშვილი ნიკოლოზ  

463. შანიძე ნია  

464. ქათამაძე ნანა  

465. აფციაური ლიკა  

466. კანტიძე ნანა  

467. ხუნდაძე ლუკა  

468. ნოზაძე ლადო  

469. პერანიძე ზოია  

470. ფოცხორაია ირაკლი  

471. ირიაული გიორგი  

472. არაგვიშვილი ელენე  

473. ქობალია გიგი  

474. რუაძე დიმიტრი  

475. გურასპაშვილი ნინო  

476. ჯიბლაძე ნინა  

477. თირქია მარიამ  

478. ჩოხელი თამარ  

479. ჯანელიძე მარიამი  

480. მიქიაშვილი მარიამ  

481. ცუცქირიძე მარიამ  

482. ყულჯანიშვილი ფიქრია  

483. ხუციშვილი ნიკა  

484. ქათამაძე ლაშა  

485. კაცაძე ანი  

486. მაისურაძე გიორგი  

487. ბაძაღუა ანა  

488. ცქიფურიშვილი დემურ  

489. კვარაცხელია ქეთევან  

490. ანდღულაძე ანა  

491. ორაგველიძე გურამ  

492. დოლუაშვილი ნინო  

493. ოდილავაძე სანდრო  

494. გახოკიძე სალომე  

495. ბარათელი ნიკოლოზი  

496. ლონდარიძე ნიკოლოზი  

497. წერეთელი ანა  

498. ჟვანია  ლაზარე  

499. ღურწკაია სალომე  

500. სნჯოიანი ნინო  

501. ტყემალაძე მეა  

502. ფიფია ლიზი  

503. ანთიძე სანდრო  

504. ჩიტაშვილი თორნიკე  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505. ჩანგელია ანი  

506. ყუფუნია თაკო  

507. კიკალეიშვილი დავითი  

508. კობახიძე ოთარი  

509. ჯოხაძე ქეთევანი  

510. გოგბერიშვილი სოსო  

511. ქიბროწაშვილი ნინი  

512. გორდელაძე მარიამ  

513. მამათელაშვილი მარიკა  

514. სურგულაძე ნინო  

515.    


