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          22 ივნისი 2019წ. 

1 აბაიშვილი  თამარ 
2 აბაშიძე  ლალი 
3 აბჟანდაძე  მარიამ 
4 ადამია  ნიკა 
5 ავაზაშვილი  გიორგი 
6 ავაზაშვილი  ბარბარა 
7 ანთიძე  ნოდარ 
8 არგანაშვილი  ლუკა 
9 არზუმანიანი  რობერტი 
10 არუთინიანი  რიჩარდ 
11 ახვლედიანი  იაკობი 
12 ბადალაშვილი იოსები 
13 ბათაძე  მარიამი 
14 ბალასანიანი  ლევანი 
15 ბარამიძე  ლუკა 
16 ბართაია  ქეთევან 
17 ბასილაძე დავით 
18 ბატიაშვილი  თათული 
19 ბეგიაშვილი  ნინო 
20 ბედენაშვილი  ლუკა 
21 ბედოშვილი  მარიამ 
22 ბეჟანიძე  რეზო 
23 ბეჟანიძე  ლაშა 
24 ბერაია  სოფიკო 
25 ბერიაშვილი  გეგა 
26 ბეროშვილი  საბა 
27 ბერუკაშვილი  ლია 
28 ბერძნიშვილი რუსუდანი 
29 ბიბიაშვილი  გიორგი 
30 ბიბილეიშვილი ოლგა 
31 ბობოხიძე  ლუკა 
32 ბოჭოიძე  გვანცა 



33 გაბედავა  ლუკა 
34 გაბიცინაშვილი  ლუკა 
35 გაფრინდაშვილი  ჯემალ 
36 გეთია  თამარ 
37 გენგაშვილი  მარიამ 
38 გვარამაძე  ანასტასია 
39 გვარამია  ლუკა 
40 გიგაური   გიორგი 
41 გიგიაშვილი  ანა 
42 გიორგაძე თამარ 
43 გლუნჩაძე  ანა 
44 გობეჯიშვილი  გიორგი 
45 გოგაბერიშვილი ნინო 
46 გოგავა  გიორგი 
47 გოგბაიძე გიორგი 
48 გოგიაშვილი  მარიამ 
49 გოგიაშვილი  ნია 
50 გოგიშვილი  საბა 
51 გოგიშვილი  ლუკა 
52 გოგიჩაიშვილი  ვერიკო 
53 გოგიჩაიშვილი  ლევან 
54 გოგნაძე  გიორგი 
55 გოშთელიანი  ანი 
56 გოცირიძე ანა 
57 გრიგალაშვილი  ლაშა 
58 გრიგოლია  ანანო 
59 გუგიაშვილი  ლექსო 
60 გუდაძე  ბარბარე 
61 გულიაშვილი  ლუკა 
62 გუმბერიძე  ანა 
63 გურგენიშვილი  მერი 
64 გუჯაბიძე  თეკლე 
65 დავითაშვილი  ნინო 
66 დავითაძე  მარიამ 
67 დანელია  ქრისტინე 
68 დევდარიანი  ანასტასია 
69 დევნოსაძე  დავით 
70 დემუროვი  ელიზაბეტ 
71 დვალიშვილი  ლუკა 



72 დუმბაძე  აჩიკო 
73 ელიაშვილი  ნიკოლოზ 
74 ენდელაძე  ოთარი 
75 ვარდიძე ბექა 
76 ვასაძე  სოფიო 
77 ვერძეული  ლილი 
78 ზაქარაია  ვახტანგ 
79 ზირაქაშვილი  ელისაბედ 
80 ზოიძე  გრიგოლ 
81 ზოიძე  გიორგი 
82 ზურაბაშვილი  გიგა 
83 თავაძე  ლუკა 
84 თეგაშვილი  ნინო 
85 თერგიაშვილი  თინათინ 
86 თოდუა ნიკოლოზ 
87 თოფურია  მარიამი 
88 თურმანიძე  დეა 
89 თურმანიძე  სერგი 
90 თხილავა  ალექსანდრე 
91 იმერლიშვილი  სალომე 
92 ინალიშვილი  ჯაბა 
93 ინასარიძე  გიორგი 
94 ინაშვილი  თინათინ 
95 ინიაშვილი  მაკა 
96 ირემაშვილი ბექა 
97 კაკულია  აკაკი 
98 კანდელაკი ნანი 
99 კაპანაძე  ამანდა 
100 კაპანაძე  ნიკა 
101 კაპანაძე  გიორგი 
102 კაპანაძე  ნიკა 
103 კაცოშვილი  დავით 
104 კახეთელიძე  ნინო 
105 კერესელიძე  მარიამ 
106 კერესელიძე  გიორგი 
107 კიკნაველიძე  მაია 
108 კინწურაშვილი  ანა 
109 კირაკოსიანი  ელენე 
110 კირეულიშვილი ლუკა 



111 კოკელაძე საბა 
112 კომახიძე  ანი 
113 კომლაძე  ზურიკო 
114 კონცელიძე  გივი 
115 კუბლაშვილი  დავითი 
116 კუსიანი  ბაია 
117 კუჭაშვილი ანა 
118 ლაბუჩიძე  სალომე 
119 ლაზარიაშვილი  ვახტანგ 
120 ლაზიშვილი  ნიკა 
121 ლაზუაშვილი  საბა 
122 ლაფერიშვილი  ეთერი 
123 ლაღიძე  ვლადიმერ 
124 ლაცაბიძე  ნიკოლოზ 
125 ლეკვეიშვილი  ივიკო 
126 ლიქოკელი  კახა 
127 ლობჟანიძე  ნინო 
128 ლომაია  აკაკი 
129 ლომაძე  ირინე 
130 ლომიძე  დემეტრე 
131 ლომიძე  მარიამ 
132 ლომიძე  მერი 
133 ლორია  ბესარიონ 
134 მაისაშვილი  კახაბერი 
135 მაისურაძე  ალექსანდრე 
136 მალხაზიშვილი  თევდორე 
137 მამუკაშვილი  გეგი 
138 მამუკელაშვილი მარი 
139 მანიევი  ლიზა 
140 მანჯგალაძე დავითი 
141 მარღანია  დათა 
142 მაჩაბელი  ივა 
143 მაჭავარიანი  ნიკა 
144 მახარაძე  მეგი 
145 მდივანი მარიამ 
146 მეგრელიშვილი მარიამ 
147 მეკეიძე  ჯემალი 
148 მემანიშვილი ლუკა 
149 მენთეშაშვილი სანდრო 



150 მესხია ალბინა 
151 მესხიშვილი  ქეთევან 
152 მეტრეველი ნოე 
153 მექვაბიშვილი  ნინო 
154 მექვაბიშვილი  დავით 
155 მინაძე  ლიზი 
156 მირზაშვილი  ანი 
157 მიქავა  ბექა 
158 მიქელაძე  მერაბი 
159 მიშველაძე ლიზი 
160 მიშველაძე ნინი 
161 მიხანაშვილი  ლუკა 
162 მუკბანიანი  ხატია 
163 მღებრიშვილი  თამარ 
164 ნადირაშვილი  ნინო 
165 ნანავა  მარიამ 
166 ნერგაძე  ნუცა 
167 ნიკოლაიშვილი  დავით 
168 ნიკოლაიშვილი  ნიკა 
169 ოსიძე  ეკატერინე 
170 ოქროპირიძე მარიამ 
171 პაიკიძე  ნინო 
172 პაიჭაძე  გიორგი 
173 პაპავა  მარიამ 
174 პერანიძე  ლუკა 
175 პეტრიაშვილი ელენე 
176 ჟვანია საბა 
177 ჟორჟოლიანი  ნიკოლოზი 
178 ჟორჟოლიანი  გიორგი 
179 რამიშვილი  ლიზა 
180 რატიანი ანი 
181 რევაზიშვილი  სანდრო 
182 რეხვიაშვილი  ალექსი 
183 რიკაძე  ნინო 
184 რომელაშვილი  ნიკა 
185 რუსიშვილი  ელენე 
186 სამუშია ანა 
187 სამხარაძე  ლანა 
188 სამხარაძე  მარიამ 



189 სამხარაძე  სოსო 
190 სეთურიძე  ლაშა 
191 სირბილაძე  ანი 
192 სისაური  მარიამი 
193 სისაური  ანა 
194 სიხარულიძე  ნიკოლოზ 
195 სურმანიძე  ნანული 
196 სუხიტაშვილი  თეო 
197 სუჯაშვილი  თორნიკე 
198 ტატუნაშვილი  ელენე 
199 ტუაევი  გიორგი 
200 ტყეშელაშვილი ანა 
201 უმეკაშვილი მარიამ 
202 ურუშაძე  ალექსანდრე 
203 უსუფაშვილი  მიხეილი 
204 ფალავანდიშვილი მიხეილ 
205 ფანჩვიძე  სანდრო 
206 ფაცაცია  ვახტანგ 
207 ფეტვიაშვილი  დავით 
208 ფირანიშვილი  ანი 
209 ფოფხაძე  ჯანო 
210 ფოჩხიძე ალექსანდრე 
211 ქართველიშვილი  გიორგი 
212 ქარციძე  ნინო 
213 ქასრაშვილი ლოლიტა 
214 ქევხიშვილი  ნატალი 
215 ქერდუყაშვილი მარიამ 
216 ქრისტესიაშვილი ნიკოლოზი 
217 ქუტაშვილი  ხატია 
218 ღლონტი  ნუცა 
219 ღლონტი  ლიკა 
220 ყიფიანი  დავით 
221 ყოჩიაშვილი  ლანა 
222 შავაძე  არჩილ 
223 შავგულიძე  გეგი 
224 შალამბერიძე  ელენე 
225 შარაბიძე  გენო 
226 შელიავა  შოთა 
227 შერმადინი  თორნიკე 



228 შიოლაშვილი  ნიკოლოზი 
229 შუბლაძე  გიორგი 
230 შუკვანი  მიხეილ 
231 ჩადუნელი ბარბარა 
232 ჩაკაბერია  ანა 
233 ჩეკურაშვილი  ნიკოლოზ 
234 ჩიტაძე  დავით 
235 ჩიჩუა  მარიამი 
236 ჩხაიძე  თეიმურაზ 
237 ჩხვიმიანი დავით 
238 ჩხიკვაძე  ერეკლე 
239 ცინდელიანი  ნინი 
240 ცირდავა  გიორგი 
241 ცომაია  ქეთევან 
242 ცუცქირიძე  გიორგი 
243 ცხადაძე  გვანცა 
244 წენგუაშვილი  ივანე 
245 წერეთელი  ნინო 
246 წულუკიძე  მარიამ 
247 ჭანიშვილი  თამარ 
248 ჭაღალიძე  მირიანი 
249 ჭეიშვილი  საბა 
250 ჭინჭარაული  მარიამ 
251 ხაბეიშვილი ნინო 
252 ხაბულიანი  მარიამ 
253 ხალათიანი  ლანა 
254 ხალვაში  ნია 
255 ხარატიშვილი ალექსი 
256 ხარებავა  ნინო 
257 ხარებაშვილი  თამარ 
258 ხარშილაძე  საბა 
259 ხარჩილავა მათე 
260 ხაჩატუროვი  მარია 
261 ხაჩატუროვი  ელიზაბეტ 
262 ხაჩიძე ავთანდილ 
263 ხელაშვილი  სანდრო 
264 ხიდაშელი  მარიამი 
265 ხიზანიშვილი  მარინა 
266 ხმალაძე  ქეთევანი 



 

 

267 ხომასურიძე  ალექსანდრე 
268 ხოშტარია  ანა 
269 ხუგაევა  ამალია 
270 ხუროშვილი ანი 
271 ხურციძე  გვანცა 
272 ხუციანიძე  დავით 
273 ხუციშვილი  მარიამ 
274 ხუჯაძე  ანა 
275 ჯაიანი  თეა 
276 ჯაიანი ანი 
277 ჯანგოიანი  ნიკ 
278 ჯაფარიძე  ქეთევან 
279 ჯაში  ლუკა 
280 ჯიქიძე  ნანა 
281 ჯიღაური  მარიამი 
282 ჯოჯუა მიხეილ 
283 ჯღარკავა  ალექსანდრე 


