


უბნის ნომერი სახელი გვარი

         1 ირმა გვანცელაძე

         1 ზვიადი გიორგაძე

         1 გოგა გოგავა

         1 ირმა მამრიკიშვილი

         1 ნანა ნუცუბიძე

         1 შორენა ჟღენტი

         2 მარიამი აბულაძე

         2 თეონა ბერიძე

         2 ნუგზარ გოლუბიანი

         2 მაკა ლორთქიფანიძე

         2 ირინე მანასიანი

         2 ოლეგ სანიკიძე

         3 ლევან ბანძელაძე

         3 ინგა თოფურია

         3 მადონა იდაძე

         3 ნინო ჩიტიძე

         3 მაკა ხურციძე

         3 ლევანი ჯინჯიხაძე

         4 ირმა აბზიანიძე

         4 ნატალია დვალიშვილი

         4 ნაზიბროლა ტეფნაძე

         4 ვიოლა ტყეშელაშვილი

         4 ნანა ჩხაბერიძე

         4 ნანა ჭირაქაძე

         5 ჟუჟუნა ბრეგაძე

         5 გიორგი კურტანიძე

         5 ვეფხვია პაპიძე

         5 ზაური სერაფოვი

         5 ინგა ხურციძე

         5 ანა ჯინჭველაშვილი

         6 ინგა ბარათელი

         6 ლალი გოგისვანიძე

         6 მარიამი პატარიძე

         6 რუსლან სილაგაძე

         6 ლაურა უღრელიძე

         6 გიორგი ქუთათელაძე

         7 ხათუნა გაბადაძე

         7 ნატო გიორგაძე

         7 ანა გოგიბერიძე

         7 ნარა ლომაშვილი

         7 გოგოლა მინაძე

         7 ელისო ჟორჟოლიანი

         8 ციცინო გელხვიიძე

დანართი განკარგულებაზე N06/2018 11.09.2018



         8 ნათელა გენელიძე

         8 ნათია კოძახიძე

         8 ანა ნებიერიძე

         8 მადლენა ქობალია

         8 იამზე შველიძე

         9 თეა ანანიძე

         9 ნანა ბერეკაშვილი

         9 რაჟდენი გოგლიჩიძე

         9 ირმა ვაჭარაძე

         9 ხათუნა ზვიადაძე-გოტიაშვილი

         9 ნონა ლომაშვილი

        10 ალექსი გაბრიაძე

        10 გოჩა ზაუტაშვილი

        10 ანა იმედაძე

        10 ინგა მესხორაძე

        10 ელენე მჭედლიძე

        10 მზია ფრუიძე

        11 მარინა აბულაძე

        11 ირმა ბენიძე

        11 ნინო ელიაშვილი-დემეტრაძე

        11 მარიამი სვანიძე

        11 ნატო სოხაძე

        11 ნინო ფოფხაძე

        12 ნარგიზა დოღონაძე

        12 ირაკლი ოდიშარია

        12 ანა ყუბანეიშვილი

        12 ნანა ცინცაძე

        12 დალი ჭარხალაშვილი

        12 სოფიო ხუციშვილი

        13 ქეთევან გუბელაძე

        13 სოფიო კოხრეიძე

        13 თეა ნემსიწვერიძე

        13 მაია ფხაკაძე

        13 ნინო ჭეიშვილი

        13 ქეთევან ხაბეიშვილი

        14 ერეკლე ბაჯაძე

        14 მეგი ბიბიჩაძე

        14 თეა ბოჭორიშვილი

        14 ნანა კოხრეიძე

        14 მამუკა ფურცხვანიძე

        14 ნათელა ქორიძე

        15 ქეთევან გოგინოვი

        15 მარინე კიკაბიძე

        15 მანანა კისკეიძე

        15 ვიოლეტა მალაზონია

        15 ლელა მახარაძე

        15 ოლინა ხარაბაძე



        16 ციური ბარდაველიძე

        16 მიმოზა თედორაძე

        16 ზაირა რობაქიძე

        16 მზია სოფრომაძე

        16 ვერა ფანცხავა

        16 ქეთევან ჯანელიძე

        17 ბადრი ლევიძე

        17 გივი მელაძე

        17 მაია სანიკიანი

        17 თეონა სვანიძე

        17 მადონა უკლება

        17 მადონა ჩალაძე

        18 ნაირა მაჩალაძე

        18 ვალია ფანცულაია

        18 თამაზ შანავა

        18 მარინე ჩაჩანიძე

        18 მევლუდ ჩაჩანიძე

        18 მთვარისა ჩხეტიანი

        20 თეა აბდუშელიშვილი

        20 ნუნუ აბულაძე

        20 ციცინო აფრიდონიძე

        20 ნინო ბოკერია

        20 ლელა მჟავია

        20 სოფიო ფარჯანაძე

        21 დავითი იობაშვილი

        21 ელისო ირემაძე

        21 თეონა ლეშკაშელი

        21 ლელა მოსეშვილი

        21 ლევანი პატარიძე

        21 ინგა ჟვანია

        22 თამარი დეისაძე

        22 ალექსანდრე მაღლაკელიძე

        22 ფატიმა მესხი

        22 გულვერი რობაქიძე

        22 მარინე ფაშკურიძე

        22 ლია ფორჩხიძე

        23 ლია ბარაბაძე

        23 ლაშა იამანიძე

        23 თამილა იმნაძე

        23 ლია ოყრეშიძე

        23 ეთერი ძოწენიძე

        23 ნინო ხანთაძე

        24 ეკა ზვიადაძე

        24 ლუიზა კობახიძე

        24 მანანა კუბლაშვილი

        24 თამარი ნადირაძე-გოგოლაძე

        24 ნათია ნუცუბიძე



        24 სოფიო ჩხეიძე

        25 ხათუნა გაბრიჭიძე

        25 ბელა სვანიძე

        25 თენგიზი ჩინჩალაძე

        25 მარინე ხიხაძე

        25 მარიამ ხუციბერიძე

        25 მეგი ჯუღელი

        26 გალაქტიონ ბუღაძე

        26 ავთანდილ ოდილაძე

        26 კახაბერი რუხაძე

        26 მაია სხვედიანი

        26 ნორა ჩუბინიძე

        26 ხათუნა ძნელაძე

        27 ლალი ბერეკაშვილი

        27 ქეთევან გოგატიშვილი

        27 მაია დავითიაშვილი

        27 დარიკო ლომთაძე

        27 ნინო პატარიძე

        27 მაია ყიფიანი

        28 მაკა აზარაშვილი

        28 მაია ლაშქარაშვილი

        28 ნინო მაჩიტიძე

        28 ელგუჯა სულაქველიძე

        28 თინათინი ცირეკიძე

        28 მირანდა ხიჯაკაძე

        29 ვალერი ბოდოკია

        29 ივანე კოსტანაშვილი

        29 სულხან მანაგაძე

        29 ივანე მელაძე

        29 ოთარი რუხაძე

        29 გიორგი ხუბუკელაშვილი

        30 ირინე ბოდოკია

        30 ხატია გურეშიძე

        30 ავთანდილი ლელაძე

        30 მაია სოფრომაძე

        30 ანზორ ქვარიანი

        30 რევაზ ჩირაძე

        31 ინგა ავალიანი

        31 თამარი ასათიანი

        31 ნანა მჭედლიძე

        31 მარინე რუხაია

        31 სალომე სილაგაძე

        32 მალვინა ბუაძე

        32 ხატია გაბიძაშვილი

        32 ნინო გოტიაშვილი

        32 შორენა თვალოძე

        32 ნინო ჟორჟოლიანი



        32 ლელა წვერავა

        33 მარინე აბრამიშვილი

        33 ნუნუ გობეჯიშვილი

        33 მანანა დიდბარიძე

        33 ხათუნა მაღლაფერიძე

        33 იზოლდა ტყეშელიაძე

        33 ვარდო უგლავა

        34 ინეზა გახოკიძე

        34 ვახტანგი თევდორაძე

        34 მერაბი კინწურაშვილი

        34 მიხეილი მორჩაძე

        34 ლია მშვილდაძე

        34 ანა ჯიშკარიანი

        35 მაკა გვეტაძე

        35 ავთანდილ კვიცარიძე

        35 დავითი კინწურაშვილი

        35 მზია კუპატაძე

        35 ქეთევანი ფაიქიძე

        35 ნინო შანიძე

        36 ციალა ახალაძე

        36 ირინე ბაკურაძე

        36 თამარ გიორგაძე

        36 ნინო გორგიძე

        36 ფიქრია გორგოძე-ნემსაძე

        36 მარიეტა მახარობლიძე

        37 ნათია ბუხაიძე

        37 თენგიზ დავითულიანი

        37 ლანა ლომთაძე

        37 დიმიტრი სვანიძე

        37 ციცინო ჩუბინიძე

        37 დოდო ცქვიტარია

        38 ხატია გვალია

        38 სოფიო მეგრელიშვილი

        38 დავითი ნოზაძე

        38 თინათინი ნოზაძე

        38 ნანა ტაბუცაძე

        38 მაკა ფირცხალავა

        39 არჩილი ბერძენაძე

        39 ნინო გაბუნია

        39 აზა გვარამია

        39 მარინე კობულაშვილი

        39 თამაზი ნიქაბაძე

        39 მზია ხიდაშელი

        40 დავითი გაგუა

        40 ალექსანდრე ერიქაშვილი

        40 თამარ ვახტანგაძე

        40 ჯულიეტა კაკაბაძე



        40 ედიშერ კვირიკაძე

        40 მედეა მიქაბერიძე

        41 ცეცილია ვაჩაძე

        41 ეთერი კვერნაძე

        41 ნარგიზა კინწურაშვილი

        41 გულნარა ნიკოლაძე

        41 ლია ოშხერელი

        41 ლია შალამბერიძე

        42 ნანა ბაკურაძე

        42 ნინო ბაქრაძე

        42 დავით გვეტაძე

        42 ნიკა ყუბანეიშვილი

        42 ნინო ყუბანეიშვილი

        42 ალეკო ჩეჩელაშვილი

        43 დალი გვეტაძე

        43 მაყვალა დარასელია

        43 დალი კაკაურიძე

        43 კობა კუხიანიძე

        43 ჟუჟუნა ფერაძე

        43 მაია ხუჯაძე

        44 მადონა ვარდანიძე

        44 ლანა ლანჩავა

        44 მელიტა ლანჩავა

        44 თეიმურაზ ნიჟარაძე

        44 ემზარი პატარიძე

        44 ბექა ძოწენიძე

        45 მალხაზი აფხაიძე

        45 ლელა გვეტაძე

        45 თეიმურაზი გოდუაძე

        45 ლიდა რუსაძე

        45 ნათელა წითაძე

        45 თეა ჯიქია

        46 მიშა ახვლედიანი

        46 ბესიკი დემეტრაძე

        46 გოჩა მამაგეიშვილი

        46 რუსუდან ტოროტაძე

        46 ცისანა ჭოლაძე

        46 ნათია ჯანჯღავა

        47 ირმა მაკარიძე

        47 გოგუცა ჟორჟოლიანი

        47 ზვიადი საკანდელიძე

        47 ნუნუ ფულარიანი

        47 ნატო ჩაჩხიანი

        47 თეა ჩოგოვაძე

        48 თინა აბაზაძე

        48 მანანა ბერეკაშვილი

        48 თეკლა ბრეგაძე



        48 ქეთი ვაშაკიძე

        48 ანა ჟღერია

        48 მზია ქავთარაძე

        49 ეკატერინე გოდოლაძე

        49 ეკა ზარნაძე

        49 თამარი ტაბატაძე

        49 თეონა უკლება

        49 ირინე ჩხეიძე

        49 სალომე ჭოხონელიძე

        50 ლელა ესაძე

        50 ირმა იმნაძე

        50 ედიშერი კვერნაძე

        50 ეკა სვანიძე

        50 ნანა ტაბიძე

        50 თენგიზი ფხაკაძე

        51 ლია დვალიშვილი

        51 ირინე ლომთაძე

        51 თამარა მინდიაშვილი

        51 ელისო სადილიანი

        51 უჩა ჩორგოლაშვილი

        51 ლაშა ცირეკიძე

        52 მარინე ბერეკაშვილი

        52 ელისო გოლეთიანი

        52 ნინი ვაშაკიძე

        52 აზა კბილაშვილი

        52 ლანა მომცელიძე

        52 მირანდა როხვაძე

        53 ნინო მიმინოშვილი

        53 მანანა ონიანი

        53 ირინე პიტავა

        53 ნინო სამხარაძე

        53 ზურაბ უგულავა

        53 ოლღა ჯანელიძე

        54 მაია ზვიადაძე

        54 ცირა მუშკუდიანი

        54 ქეთევანი შალამბერიძე

        54 მირიანი ჩუბინიძე

        54 ფიქრია ცინარიძე

        55 გვანცა ამბროლაძე

        55 მაკა ბოჭორიშვილი

        55 ანანო ბუცხრიკიძე

        55 ნანა დვალი

        55 მაია მამრიკიშვილი

        55 მაია მანაგაძე

        56 გიორგი ასათიანი

        56 ციალა გურგენიძე

        56 ნაია ოქროპილაშვილი



        56 თემურ რევიშვილი

        56 ნიკა სპანდერაშვილი

        56 თეიმურაზი შაკინოვი

        57 შოთა არსენიძე

        57 მარინა კისკეიძე

        57 დავითი ლომთაძე

        57 ტარიელ ლომთაძე

        57 ნუნუ სანდუხაძე

        57 მარიამი ხმელიძე

        58 ლუკა კვერნაძე

        58 ნათია მანაგაძე

        58 რეზო მახარაძე

        58 დალიდა მელქაძე

        58 გიორგი სუთიძე

        58 მაია ფოფხაძე

        59 ნინო გოტიაშვილი

        59 გია ვაშაკიძე

        59 გოგა ნაჭყებია

        59 იური ნემსწვერიძე

        59 დარეჯან ფურცხვანიძე

        59 გიორგი ჯანელიძე

        60 ციცინო გეგუჩაძე

        60 ჯული გოდუაძე

        60 ბელა კუპრეიშვილი

        60 ირაკლი ნამჩევაძე

        60 ნათია ჩიტორელიძე

        60 ამირანი ხვიჩია

        61 ნინო ირემაძე

        61 ანა კანდელაძე

        61 მაია კანდელაძე

        61 ნათელა კინწურაშვილი

        61 აზა ქავთარია

        61 მარინა ჩირგაძე

        62 მედეა კლდიაშვილი

        62 ნინო სვანიძე

        62 ლალი უშვერიძე

        62 ნანა ფირანაშვილი

        62 თინათინი შალამბერიძე

        62 მაკა ცნობილაძე

        63 თეონა ბობოხიძე

        63 ლია გელაშვილი

        63 ლაშა წოწორია

        63 მაკა ხუჯაძე

        63 მარიამი ჯანელიძე

        63 ლალი ჯიშკარიანი

        64 მაგდანი გაბისიანი

        64 იზოლდა გოდერიძე



        64 გუბაზი გუბელაძე

        64 ნინო დევიძე

        64 მზია კილაძე

        64 ირმა ყიფიანი

        65 ნონა ბზიკაძე

        65 ნინო დვალი

        65 ლია კალანდაძე

        65 გულნარა კვენეტაძე

        65 ინგა რევიშვილი

        65 სოფიო ფერაძე

        66 დავით არველაძე

        66 მაყვალა გოგსაძე

        66 ირმა გუბელაძე

        66 მაია გურგენაძე

        66 ნინო დვალიშვილი

        66 ლეილა ოსეფაიშვილი

        67 გოჩა ბაღდავაძე

        67 ჭაბუკი დანელია

        67 იამზე კვიტაშვილი

        67 ნინო მაღრაძე

        67 ლელა მაჩიტიძე

        67 ბელა წითაძე

        68 მაკა კახიანი

        68 მარიამი კურტანიძე

        68 ქრისტინე მაჩიტიძე

        68 თენგიზი მეტონიძე

        68 მარინა ფხაკაძე

        68 ფიქრია ჯიმშელეიშვილი

        69 ინგა ბარაბაძე

        69 მარი გოგიშვილი

        69 ლამარა კენჭოშვილი

        69 ნატო ღუღუნიშვილი

        69 თინათინ ხურცილავა

        69 ელვირა ხურციძე

        70 მერი ბურჯალიანი

        70 ნაზი დვალიშვილი

        70 ნარგიზა კვასტიანი

        70 თამთა ლეკვეიშვილი

        70 ბაქარი მინდაძე

        70 ირინა სიმსივე

        71 ლაშა ბოჭორიშვილი

        71 თალიკო გურეშიძე

        71 რუსუდან კუჭუხიძე

        71 სალომე ლიპარტელიანი

        71 სოფიო მჟავანაძე

        71 ირმა ჯიმშელეიშვილი

        72 ინგა ბირკაია-ფერცულიანი



        72 ქეთევან დვალიშვილი

        72 ფატიმა ფრუიძე

        72 დავითი შანიძე

        72 მაია ჩუბინიძე

        72 ნათელა ჭაფოძე

        73 მზია ბაბუხადია

        73 ირინა ვოროჩენკო

        73 მაკა მამრიკიშვილი

        73 ნინო მახარაშვილი

        73 ჟუჟუნა ოსეფაიშვილი

        73 ელინა სვანიძე

        74 თამარი გაბისონია

        74 ნინო გელაშვილი

        74 ალექსანდრე კოსტავა

        74 ნონა ონიანი

        74 გიორგი ჯავახაძე

        74 ნათია ჯიჯიეშვილი

        76 ზინა კაპანაძე

        76 ნატა კიკაბიძე

        76 მარინე კოღუაშვილი

        76 მარინე კოხრეიძე

        76 დარეჯანი მამარდაშვილი

        76 ნათელა მაჩალაძე

        77 ქრისტინე აბდალაძე

        77 მარიამი ბასილაძე

        77 მარიამ კვინიკაძე

        77 ხათუნა ლილუაშვილი

        77 თამარ ფაჩუაშვილი

        77 თორნიკე შველიძე

        78 ლელა ივანიაძე

        78 მამუკა ივანიაძე

        78 ნათია მარგველაშვილი

        78 მერი ფანცულაია

        78 გვანცა ფაჩუაშვილი

        78 შორენა ჩიხლაძე

        79 მირანდა გაჩეჩილაძე

        79 ლია კოვზაძე

        79 ხათუნა მაკალათია

        79 როსტევან მეშველიანი

        79 ლელა ხარშილაძე

        79 მონიკა ჯავახაძე

        80 მირანდა დალაქიშვილი

        80 დავით მინდიაშვილი

        80 ინგა მორჩაძე

        80 ანა ფხაკაძე

        80 ნინო ყაველაშვილი

        80 ირინა ხუროძე-ბარაბაძე



        81 ინგა ბერეკაშვილი

        81 ხათუნა ბიწაძე

        81 ლია რაზმაძე

        81 ბელა შალამბერიძე

        81 მირანდა წულაია

        81 მაკა ჯიშიაშვილი

        82 თამარი აბდალაძე

        82 თამარი თამაზაშვილი

        82 თეონა რაზმაძე

        82 გოჩა სულამანიძე

        82 ლელა ქლიბაძე

        82 მელანო ჯანგიანი

        83 მევლუდი გაბუნია

        83 ლელა კოსტავა

        83 მარიამი მჭედლიშვილი

        83 ხათუნა ნიჟარაძე

        83 თამარი სიხარულიძე

        83 ინგა ტატურაშვილი

        85 თამთა გაჩეჩილაძე

        85 მაკა დაშნიანი

        85 თეა კორძაძე

        85 ეკა შენგელია

        86 მერი ბაბუნაშვილი

        86 მედეა ბიბილეიშვილი

        86 ციცინო ენდელაძე

        86 ინეზა კაკულია

        86 ნანა კახიანი

        86 ნაზი შარვაშიძე

        87 ნონა ეფრემიძე

        87 გიორგი კირკიტაძე

        87 თამარი კოპალიანი

        87 სალომე მიქაუტაძე

        87 თეიმურაზი უღრელიძე

        87 ანანო ხურციძე

        88 მანანა გაგიშვილი

        88 ანა კაკავა

        88 დავითი სვანაძე

        88 ნანი სხილაძე

        88 ეკატერინა უჩაძე

        88 ნანა ქარსელაძე

        89 ლედი კაპანაძე

        89 მაკა რუსიშვილი

        89 მარიამი სილაგაძე

        89 დოდო ფრუიძე

        89 ფიქრია ფრუიძე

        89 ლიზა ხვიჩია

        90 შორენა ბალანჩივაძე



        90 ბაბილო გაბიძაშვილი

        90 მურმანი მიქაუტაძე

        90 ანჟელა ქაჯაია

        90 ნონა ქობულაძე

        90 მაკა შონია

        91 მარინე კალმახელიძე

        91 მარინე სილაგაძე

        91 მაკა უჩაძე

        91 სალომე ფონაძე

        91 ირმა ყურაშვილი

        91 ირინა ჭელიძე

        92 ჟიგული გამახარია

        92 ნაზი კეთილაძე

        92 ნაზი კუხალაშვილი

        92 ლიანა ნოსელიძე

        92 ირმა ყურაშვილი

        92 ნინო ჩიტიძე

        93 ალექსანდრე გვენეტაძე

        93 მარიკა გვიშიანი

        93 ირმა გიორგაძე

        93 მაგული სალდაძე

        93 რეზო ცხვედიანი

        93 ანჟელა ხორავა

        94 მერაბი იობაშვილი

        94 მაია მამარდაშვილი

        94 მირანდა შალამბერიძე

        94 ნონა ჩუბინიძე

        94 ნანა ხეცურიანი

        94 მაია ხმელიძე

        95 ელენე დემეტრაძე

        95 თეა ინასარიძე

        95 ნაზი მჟავანაძე

        95 ნათია შუბითიძე

        95 მარინე ჩოგოვაძე

        95 ინგა ხუჯაძე

        96 ნათია ბოდოკია

        96 ლალი გიორგაძე

        96 თეა გრიგოლაშვილი

        96 ნანა ენჯიბაძე

        96 ომარი ნაჭყებია

        96 ალექსანდრე შალამბერიძე

        97 ცირა ახვლედიანი

        97 ირმა ვარდოსანიძე

        97 მარინა კიპაროიძე

        97 ლიანა მანაგაძე

        97 ვანდა ქობულაძე

        97 ხატია შუბითიძე



        98 ინგა აბულაძე

        98 მაყვალა არჩვაძე

        98 გიორგი ბიწაძე

        98 იური კოპალიანი

        98 სოფიო მიქაუტაძე

        98 ინეზა ხმალაძე

        99 მაია არველაძე

        99 ნათია კარკაძე

        99 მაგდანა კობეშავიძე

        99 ლალი ლომიტაშვილი

        99 ანა მაწკეპლაძე

        99 სოფია ჩივაძე

       100 არჩილი თავხელიძე

       100 ხათუნა მელაძე

       100 ეკა სანიკიძე

       100 ია უღრელიძე

       100 ნინო ჯიჯავაძე

       101 მარიამ გიორგაძე

       101 ხათუნა მჟავანაძე

       101 გვანცა ონიანი

       101 პაპუნა ონიანი

       101 ანა ცხვედიანი

       102 თინათინი თარგამაძე

       102 ლილი თევზაძე

       102 ნათია მამაგეიშვილი

       102 თეა სინაურიძე

       102 ნათელა ტაბატაძე

       102 ბელა ჯანელიძე

       103 ფერიდე არაბიძე

       103 მარინე ბექელაძე

       103 ანა კუპრაშვილი

       103 მარინე ნაცვლიშვილი

       103 ანა ნოსელიძე

       103 ეკატერინე სილაგაძე

       104 ხვიჩა ახვლედიანი

       104 მაია ბაღდავაძე

       104 მარიამი ლომიძე

       104 მარინე მამალაძე

       104 ნონა შველიძე

       104 ნათია ჩუბინიძე

       105 შორენა გიორგობიანი-მოსეშვილი

       105 სოფიო თვალიაშვილი

       105 თამარი კეკელია

       105 ნანა ლომაძე

       105 მაია მატარაძე

       106 სვეტლანა გულორდავა

       106 ირაკლი ვაშაკიძე



       106 ვალენტინა მახათაძე

       106 ეკატერინე სანებლიძე

       106 თეონა ტორაძე

       106 ირაკლი ჯულაყიძე

       107 დალი ბობოხიძე

       107 ფიქრია გოტიაშვილი

       107 მარიკა გუგავა

       107 ბელა კოხოძე

       107 თამარი კუპრაშვილი

       107 თამარ მოწონელიძე

       108 გიზო მაჩიტიძე

       108 ლანა მიქიაშვილი

       108 ქეთინო ნიკოლაშვილი

       108 თეა სულაძე

       108 ირმა ფაიქიძე

       108 ნინო ცინცაძე

       109 ნინო გერაძე

       109 ნანა კუსიანი

       109 ნინო მდინარაძე

       109 ნინო ტყეშელაშვილი

       109 ლეილა ფხაკაძე-სვანაძე

       109 მარინე ჩოგოვაძე

       110 ნაზი დოღონაძე

       110 სალომე ლაბაძე

       110 აზა სვანიძე

       110 თამარი შალამბერიძე

       110 ციალა ჩიკვილაძე

       110 თეა ჭეიშვილი

       111 იზა ბაზაძე

       111 მამია ბეროძე

       111 სოფიო გადაბაძე

       111 ხათუნა კახიანი

       111 მარინე ძიძიშვილი

       111 ირმა ხუჯაძე

       112 იოსები ბექელაძე

       112 ლანა ბოჭორიშვილი

       112 ლელა თავხელიძე

       112 ანა ლეფსაია

       112 აზა ნიშნიანიძე

       112 ლანა ხარატიშვილი

       113 ციური გოგუა

       113 შაქრო კუბლაშვილი

       113 ნესტანი სვანაძე

       113 ნიკა ქამუშაძე

       113 ლუიზა ციცქიშვილი

       113 ქრისტინე ხაჭაპურიძე

       114 ნინო გვიშიანი



       114 ნაზი გიორბელიძე

       114 ია სვინტრაძე

       114 გვანცა ფიფია

       114 მაია შარვაშიძე

       114 ქეთევანი ჩიქოვანი

       115 გულნაზი მსხვილიძე

       115 გოჩა ცინცაძე

       115 ლეილა ცინცაძე

       115 მარინე ჭარხალაშვილი

       115 ანა ხელაძე

       115 ნატო ხელაძე

       116 ნინო აბდალაძე

       116 ხათუნა კუხიანიძე

       116 ნინო მეძმარიაშვილი

       116 ნინო ჭოლაძე

       116 ფრიდონი ჯოხაძე

       117 ნათელა ვარდანიძე

       117 ლია კახიძე

       117 მარინე კოსტავა

       117 თამარა მეძმარიაშვილი

       117 მზია ჩიხლაძე

       117 ნესტანი ხვადაგიანი

       118 ხათუნა გაბუნია

       118 თეა ვაშაყმაძე

       118 მანანა კეთილაძე

       118 ნანა მელაძე

       118 იზოლდა ნაცვლიშვილი

       118 ლელა ხელაძე

       119 ნინო ამბროლაძე

       119 თინათინ გელენიძე

       119 დარეჯან გიგიაძე

       119 კესო ვაშაყმაძე

       119 მარინე ლექვინაძე

       119 ხათუნა ლექვინაძე

       120 ბელა აბესაძე

       120 მონიკა ბიწაძე

       120 ანა კლდიაშვილი

       120 ჟუჟუნა ნამგალაძე

       120 გიორგი ფანჩულიძე

       120 ამირანი ხონელიძე

       121 მანანა გერაძე

       121 მაია გოზალიშვილი

       121 ანა დემეტრაძე

       121 ედიშერ მიქაბერიძე

       121 მარინა ყურაშვილი

       121 მარეხი ჩუბინიძე

       122 ეკატერინე გამყრელიძე



       122 ნინო გორგიძე

       122 სალომე კიკაჩეიშვილი

       122 მირანდა კუბლაშვილი

       122 ლია ფხაკაძე

       122 ელენე ხუნდაძე

       123 ეკატერინე გვანცელაძე

       123 ნატო ვაშაკიძე

       123 ნათია ლორია

       123 ანანო სალდაძე

       123 ეკატერინე შავგულიძე

       123 მარინა ხეცურიანი

       124 ნანა თხელიძე

       124 ვალერიან კარანაძე

       124 ნანა ოქრუაშვილი

       124 თაკო სულაქველიძე

       124 ნაირა სულაქველიძე

       124 ზვიადი წიქორიძე

       125 ეთერი აბესაძე

       125 ანა კერესელიძე

       125 ირინე კუხიანიძე

       125 ციცინო ჟვანია

       125 სოფიო ჭავჭანიძე

       125 თამარ ჭელიძე

       126 ქეთევანი კაკაბაძე

       126 ქეთევანი კვიცარიძე

       126 მარი ლომიძე

       126 მერი მესხორაძე

       126 გიორგი მჟავანაძე

       126 მარინე ტვილდიანი


