
ხელმოწერები: 

 

1. გიორგი მოსიძე 

2. ლაშა კილაძე 

3. გიორგი ბაქრაძე 

4. დავით რაფავა 

5. ია მეტრეველი 

6. ოთარ საბაშვილი 

7. ირინა ფრუიძე 

8. ბაჩანა შენგელია 

9. დავით სიჭინავა 

10. ალექსანდრე ლორთქიფანიძე 

11. გიორგი მელაძე 

12. ლაშა ბოჟაძე 

13. ნიკოლოზ ჭურაძე 

14. დავით გორგილაძე 

15. თორნიკე ჯანგველაძე 

16. ანრი კიკნაველიძე 

17. ირინა აბულაშვილი 

18. ირაკლი სულაძე 

19. უჩა გოგოხია 

20. ნინო ფერაძე 

21. გიგა ნასარიძე 

22. მარიამ მახარაძე 

23. ირაკლი მოდებაძე 

24. ნინო ქურდიანი 

25. ლევან ჩხეიძე 

26. ლუკა ჭელიძე 

27. გიგი გიორგაძე 

28. გიორგი კილაძე 

29. ანანო ღონღაძე 

30. გიგა კვერენჩხილაძე 

31. თორნიკე კობალაძე 

32. ბაკურ ხუბულავა 

33. ლაშა ახალაძე 

34. მუხრან მაისურაძე 

35. ანა ყიასაშვილი 

36. სოსო ბერიკაშვილი 

37. ბექა ხოჯავა 

38. მაკა ჭითანავა 

39. გიორგი კაკაბაძე 



40. გიგა პაიჭაძე 

41. დავით ბახტაძე 

42. ალექსანდრე ბაგრატიონ-დავითაშვილი 

43. ვაჟა (ბაჩი) კაკაბაძე 

44. დავით სიჭინავა 

45. ლევან შაყულაშვილი 

46. გურამ ღვინჯილია 

47. ლევან უჩუმბეგაშვილი 

48. კონსტანტინ მაქსიმილიან პეტერი 

49. ცოტნე გვასალია 

50. ნუკრი გოგიშვილი 

51. ლევან ნანობაშვილი 

52. გიორგი ცაგარეიშვილი 

53. არჩილ მაჭავარიანი 

54. ცვატა ბერძენიშვილი 

55. სერგი კაპანაძე 

56. გიორგი ჭუმბურიძე 

57. გოდერძი გორგილაძე 

58. გიგა ჩალიგავა 

59. ჯონი ოჩხიკიძე 

60. ზურაბ კახობერაშვილი 

61. შანშე ქენქაძე 

62. მანანა თევდორაძე 

63. ცოტნე ქირია 

64. გიორგი გვეტაძე 

65. პანტელეიმონ სოხაძე 

66. დავით ლომინაძე 

67. გოგა პაპიძე 

68. დავით ბალიაშვილი 

69. ნოდარ აფხაძე 

70. ანტონ ვაჭარაძე 

71. აკაკი გვიანიძე 

72. გიორგი ჩატიდი 

73. რუსო კილაძე 

74. ნიკა ჟღერია 

75. გიგა გაბრიჭიძე 

76. ჯაბა ლომაძე 

77. გიორგი ლომინაშვილი 

78. ზაალ ხელაძე 

79. ანი მარდალეიშვილი 

80. დავით ჭკადუა 



81. ინგა ნიკაგოსიანი 

82. შალვა ჩიკვილაძე 

83. ირაკლი თოდრია 

84. ბექა ჭულუხაძე 

85. ვახტანგ ბოლოთაშვილი 

86. საბა კაცაძე 

87. გიორგი ხარაიშვილი 

88. გაბრიელ მრელაშვილი 

89. დავით კვარაცხელია 

90. ირაკლი ბიგვავა 

91. ბორის თოფურია 

92. ლაშა მურუსიძე 

93. დავით ფოცხვერაშვილი 

94. ანა ჯაფარიძე 

95. მირიან ლომოური 

96. ლუკა ცისკარიშვილი 

97. ანი ჩახნაშვილი 

98. თამარ შარაშიძე 

99. თემურ ყანჩაველი 

100. თორნიკე მესხი 

101. ალექსანდრე რაჩკოვსკი 

102. იანა ისრაელიანი 

103. მათე ჭითანავა 

104. კახა მაჩიტიძე 

105. შოთა ქუტიძე 

106. დავით ქანთარია 

107. ლევან ცირეკიძე 

108. ტატო გურგენიძე 

109. ბექა ადამაშვილი 

110. სალომე იზორია 

111. ქეთევან მესხიშვილი 

112. მებო ნუცუბიძე 

113. სოფია ჩერქეზიშვილი 

114. გიორგი სიორიძე 

115. ილია მეფარიშვილი 

116. აკაკი მოსახლიშვილი 

117. დავით ბრაგვაძე 

118. რევაზ ლომიძე 

119. სერგო თევდორაძე 

120. რეზო შარაშიძე 

121. მიხეილ კვაშალი 



122. მარიამ გვარამია 

123. თორნიკე თურმანიძე 

124. ვალერიან ჩანჩიბაძე 

125. პაატა შეთეკაური 

126. დავით ზედგინიძე 

127. გიგა ხიზანიშვილი 

128. შოთა ბერულაშვილი 

129. ავთანდილ გაბრიჭიძე 

130. მარიამ კერესელიძე 

131. დავით არძენაძე 

132. ნინო ლეკიაშვილი 

133. თორნიკე ქობულაძე 

134. თამარ კორახაშვილი 

135. გიორგი სილაგაძე 

136. გიორგი გამცემლიძე 

137. თომა რთველიაშვილი 

138. ბექა ჭითანავა 

139. ზურაბ ვაშალომიძე 

140. გიორგი მარქარიანი 

141. ბესიკ ბუთურიშვილი 

142. ირაკლი მჭედლიშვილი 

143. გოგა ციცაგი 

144. სანდრო ქართველიშვილი 

145. ფრიდონ ლიპარტელიანი 

146. ანუკი ბედინაშვილი 

147. ნინო ბერიშვილი 

148. ლაზარე ერქომაიშვილი 

149. ქეთი კორინთელი 

150. თორნიკე კორძაია 

151. ლაშა გიგიტელაშვილი 

152. ბექა ინანეიშვილი 

153. ბესო ჩიხლაძე 

154. გიორგი კაპანაძე 

155. ლუკა ქირია 

156. თინათინ ქაჩლიშვილი 

157. ვლადიმერ მინდელი 

158. ირენ ბაღდასარიანი 

159. ეკატერინე ნაკაშიძე 

160. სოსო კუპრაშვილი 

161. გიორგი რობაქიძე 

162. ანა გიგუაშვილი 



163. გიორგი აბულაშვილი 

164. დათა ერაძე 

165. ვახტანგ რამიშვილი 

166. გუგა ნემსიწვერიძე 

167. რატი სილაგაძე 

168. ნიკოლოზ აგლაძე 

169. შოთა ელკანიშვილი 

170. ბექა თევდორაძე 

171. გიორგი ჩაჩუა 

172. გივი ჩორგოლიანი 

173. თამაზ დათუნაშვილი 

174. ცოტნე მამალაძე 

175. ალექსანდრე ჩიხლაძე 

176. დავით ბასილაია 

177. ბესა ბარაბაძე 

178. ირაკლი გულორდავა 

179. თორნიკე საური 

180. სანდრო თარხან-მოურავი 

181. დავით მჭედლიშვილი 

182. ნიკა ხომერიკი 

183. გიგი გიორგაძე 

184. ლიკა ბარაბაძე 

185. გიორგი ვარაზაშვილი 

186. ანანო ბურდულაძე 

187. ცოტნე გუჩუა 

188. გურამ ლობჟანიძე 

189. ნიკა წიკლაური 

190. გიორგი ანდრონიკაშვილი 

191. ნიკა ესებუა 

192. არჩილ კობახიძე 

193. ვანო ადამიშვილი 

194. ზაალ ფალავანდიშვილი 

195. გიორგი ლომიძე 

196. მამუკა ფანიაშვილი 

197. გიორგი სესკურია 

198. სანდრო ჭიაურელი 

199. ნათურა გათენაშვილი 

200. ირაკლი შალიბაშვილი 

201. ლევან ლასარეიშვილი 

202. ნიკოლოზ ჯახველაძე 

203. თეიმურაზ პაპასქირი 



204. მარიამ ჭაბუკიანი 

205. ნატალია კოჭლაშვილი 

206. ალექსანდრე გუნია 

207. გიორგი ჯანელიძე 

208. გოგა ბებია 

209. შოთა ვაშაკიძე 

210. ლუკა უშვერიძე 

211. ამირან რამიშვილი 

212. თიკო კილაძე 

213. ირაკლი დათეშიძე 

214. გიორგი ბალამწარაშვილი 

215. მამუკა კიღურაძე 

216. ლევან თოფურიძე 

217. გრიგოლ ხაჭაპურიძე 

218. ავთანდილ ბიწაძე 

219. მამუკა ბუბუტეიშვილი 

220. საბა სანთაბულო 

221. ქეთი ნიკოლეიშვილი 

222. დაჩი ქინქლაძე 

223. გიორგი დაბრუნდაშვილი 

224. ქეთი დიასამიძე 

225. დავით კალანდაძე 

226. ქეთევან ყანჩაშვილი 

227. გეგა წულაია 

228. თათული შერვაშიძე 

229. სანდრო ბიწაძე 

230. დავით სოლომნიშვილი 

231. ვალერი მორჩილაძე 

232. სანდრო სოლომონია 

233. რეზო ბასილაია 

234. პაატა ჩახვაშვილი 

235. გიორგი ჭუმბურიძე 

236. გიორგი აბზიანიძე 

237. შალვა ბოჭორიშვილი 

238. ხატია დევაძე 

239. გიორგი შაკაია 

240. გურამ ჭეიშვილი 

241. ზურაბ მაღრაძე 

242. სალომე ღვინიაშვილი 

243. ნინო ტურიაშვილი 

244. მიხეილ გელენავა 



245. მიხეილ გიგიბერია 

246. გიორგი ცინცაძე 

247. ლაშა სამჭკუაშვილი 

248. მიხეილ სამხარაძე 

249. გიორგი შარაძე 

250. თორნიკე ივაშენკო 

251. მარიამ კვირკვაია 

252. ანა აბაშიძე 

253. სერგი ხეცურიანი 

254. არჩილ საფარიძე 

255. ქეთი ბახტაძე 

256. ოთარ ცხვიტარია 

257. კონსტანტინე ბერულავა 

258. ოთარ ხამხაძე 

259. სანდრო კომლაძე 

260. ანი სუბელიანი 

261. ხატია ალანია 

262. გიორგი იოსავა 

263. გივი კახაბრიშვილი 

264. გიორგი მეფარიშვილი 

265. თინათინ ხომერიკი 

266. მარიამ კოსტავა 

267. ქეთი შეთეკაური 

268. ილია რევია 

269. ვალერი გვათუა 

270. ნინო გოგინაშვილი 

271. ანი ბაძაღუა 

272. თამთა პერტაია 

273. ანანო თვაური 

274. გიორგი მახარაძე 

275. გიორგი ნადარაია 

276. ეკატერინე გეგეშიძე 

277. ნიკო გიორგაძე 

278. ლუკა ტუღუში 

279. ლაშა სარალიძე 

280. მიხეილ მაღრიანი 

281. ლაშა საცერაძე 

282. ლუკა ზვიადაური 

283. ირაკლი სოზიაშვილი 

284. ნინო კაჯილაშვილი 

285. აკაკი გოგია 



286. გივი ნეფარიძე 

287. იონა ხვედელიძე 

288. რობერტ კიკვაძე 

289. ანტონ სინატაშვილი 

290. ანა მარტიაშვილი 

291. ლევან აბაშიძე 

292. კახა გობრონიძე 

293. გიორგი უნდილაშვილი 

294. მარიამ გრძელიძე 

295. ლექსო ლეკიაშვილი 

296. ივლიანე ქარდავა 

297. ალექს ლომაძე 

298. შოთა ჯანაშია 

299. ირაკლი ვეშაგურიძე 

300. ლანდა ჩოხელიშვილი 

301. ნიკა აბრამიშვილი 

302. ლუკა ლომსაძე 

303. ნინო დემურია 

304. ზურაბ ბაბუაძე 

305. სულხან ხალვაში 

306. ჯენეტი ქვარცხავა 

307. ნიკა თევზაძე 

308. სანდრო ქავთარაძე 

309. სოსო თეთრაძე 

310. ნინო ბიჩინაშვილი 

311. ლილიანა რობაქიძე 

312. ჯონი ხურცილავა 

313. გიორგი ლიპარტაშვილი 

314. თამარ გახოკიძე 

315. ბექა სარალიძე 

316. მარიამ მუმლაძე 

317. გიორგი ხაინდრავა 

318. მიხეილ მათეშვილი 

319. ნიკოლოზ გოგოლაძე 

320. ლევან ჭყონია 

321. მამუკა ენუქიძე 

322. გიორგი ნიბლაძე 

323. გიორგი ჯავახიშვილი 

324. მაია ლოლაშვილი 

325. ლუკა ხიზანიშვილი 

326. ალექსი სირბილაძე 



327. ილია კურდღელაშვილი 

328. გაბრიელ იარაჯული 

329. გიორგი გვასალია 

330. რეზო რობაქიძე 

331. თორნიკე ჩოგოვაძე 

332. ნიკა დუმბაძე 

333. შალვა ბეგიაშვილი 

334. დიმიტრი ქიტოშვილი 

335. გიორგი ბერიძე 

336. გიორგი ჯიქია 

337. გიორგი კერძაია 

338. სანდრო სულაბერიძე 

339. ბესო ქათამაძე 

340. თანანო გურგენიძე 

341. გიორგი ჭეიშვილი 

342. ლუკა იშხნელი 

343. გიორგი ტუღუში 

344. არჩილ კალანდაძე 

345. ოთარ ირემაძე 

346. ნიკა კვარაცხელია 

347. თორნიკე გაგნიძე 

348. ეკატერინე ბუჩუკური 

349. ანა მოლოდინი 

350. თემო თექთუმანიძე 

351. გიორგი ქათამაძე 

352. გიორგი ჯაფარიძე 

353. ნათია ცაავა 

354. ზაზა მანია 

355. თინა გვენეტაძე 

356. სიმონ ნატრაძე 

357. ვაჟა გვარამია 

358. გიორგი შუბლაძე 

359. ბექა მარგველაშვილი 

360. გიორგი ეზუგბაია 

361. ნანა ბერეკაშვილი 

362. დიმიტრი დგებუაძე 

363. ქეთი ბერაშვილი 

364. თეა ჩაგუა 

365. ზურაბ კუპატაძე 

366. ლიკა ლომთაძე 

367. მიხეილ აწყვერელი 



368. ირაკლი ისაკაძე 

369. ვლასი ვაწაძე 

370. ალექსანდრე პერტაია 

371. ვანო ბეზარაშვილი 

372. ილია ზასოხაშვილი 

373. ირაკლი ლორთქიფანიძე 

374. თორნიკე გოგისვანიძე 

375. რომან ლემონჯავა 

376. ლუკა ძიძავა 

377. ანასტასია ჯავახიშვილი 

378. ვალერიან ლობჟანიძე 

379. ბექა გეთიაშვილი 

380. თორნიკე ჭაღალიძე 

381. თაკო მამადაშვილი 

382. მიხეილ ბრეგვაძე 

383. დემნა ოზაშვილი 

384. გიგა ვაშაკიძე 

385. გუჯა კალანდაძე 

386. თინა კუპრაშვილი 

387. ნელი რუსიეშვილი 

388. ნიკა მითაიშვილი 

389. კახა კვაშილავა 

390. თეა გორდულაძე 

391. ....... 
 


