
№ კოდი გვარი სახელი მამის სახელი

1 1545 გოგია გიორგი მურმანის ძე
2 1067 ჯაჭვლიანი ოლეგი ამირანის ძე
3 1259 შავგულიძე ლაზარე რამაზის ძე
4 1462 გოგუა ქეთევან ფრიდონის ასული
5 1375 ხაჭაპურიძე საბა შოთას ძე
6 1099 ჯანელიძე ავთანდილი თეიმურაზის ძე
7 1511 ერემეიშვილი ლუკა ლაშას ძე
8 1148 ხურციძე ნიკოლოზი მურმანის ძე
9 1378 ფარქოსაძე ზურაბი ლევანის ძე
10 1314 ჟორჟოლიანი გიორგი ტრისტანის ძე
11 1544 არდანიანი მარინა მამუკას ასული
12 1460 ჩადუნელი ავთანდილ გერასიმეს ძე
13 1116 ბოჭოიძე გიორგი ჯონის ძე
14 1133 მამრიკიშვილი იოანე ნუგზარის ძე
15 1357 გაბუნია ლუკა გიორგის ძე
16 1224 სადუნიშვილი ნინო ერემიას ასული
17 1500 ონიანი ანი კახას ასული
18 1258 ბარამაშვილი თორნიკე ზურაბის ძე
19 1120 ბოგვერაძე დაჩი დავითის ძე
20 1236 ნაზარაშვილი ლიკა გურამის ასული
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20 1236 ნაზარაშვილი ლიკა გურამის ასული
21 1064 ძაგანია ქეთევანი ირაკლის ასული
22 1452 ჯაბიძე გიორგი ლევანის ძე
23 1408 ლაბაძე თეონა გოჩას ასული
24 1444 მიქავა გიორგი ნოეს ძე
25 1062 ღიბრაძე ტარიელ ლაშას ძე
26 1535 კაჟაშვილი სანდრო ირაკლის ძე
27 1002 უკლება ლუკა კახაბერის ძე
28 1230 რაზმაძე კონსტანტინე ივანეს ძე
29 1101 ბესპალოვი ნიკიტა ანდრეის ძე
30 1299 რეხვიაშვილი ნიკა გურამის ძე
31 1220 ხოტივარი მამუკა ლავრენტის ძე
32 1361 სულაბერიძე ამირან თეიმურაზის ძე
33 1077 აფრიამაშვილი ზაზა კახაბერის ძე
34 1367 სოსელია ზაურ კახას ძე
35 1541 დევდარიანი ვასილ შოთას ძე
36 1285 ჩაფიჩაძე ლადო ამირანის ძე
37 1237 ნინიკაშვილი ლუკა მუხრანის ძე
38 1205 თადუმაძე გიორგი მერაბის ძე
39 1117 ბოჭოიძე ნანიკო ნოვეს ასული
40 1493 კირთაძე დავითი მამუკას ძე
41 1186 კოსტანტინოვი გიორგი ალექსის ძე
42 1508 აფციაური ვალერი გიორგის ძე
43 1084 ნამგლაძე გიორგი ვეფხვიას ძე
44 1106 ხარაზიშვილი ლაშა დავითის ძე44 1106 ხარაზიშვილი ლაშა დავითის ძე
45 1402 გაბრიაძე გაბრიელ გიორგის ძე



46 1279 ციცაგი გიორგი ვასილის ძე
47 1356 გაბრიჩიძე გივი დავითის ძე
48 1534 დოლბაია ირაკლი პაატას ძე
49 1043 ხმიადაშვილი ლევან ილიას ძე
50 1188 რაპოტიხინა თამარა ვლადიმერის ასული
51 1187 გოგიაშვილი ზურაბი ზურაბის ძე
52 1110 ცაავა რევაზი ლევანის ძე
53 1183 მორჩაძე ლუკა ჯონის ძე
54 1310 ენდელაძე დავით ამბერკის ძე
55 1389 თამლიანი გიორგი პაატას ძე
56 1216 კეკენაძე ავთანდილ ტარიელის ძე
57 1387 კვარაცხელია ლერი თენგიზის ძე
58 1264 კირვალიძე ვასილი ხვიჩას ძე
59 1312 კუპრაშვილი ერეკლე ოლეგის ძე
60 1551 მამანიშვილი ზურაბ კახას ძე
61 1030 მუშკუდიანი ავთანდილი ბადრის ძე
62 1422 მუკბანიანი მარიამი თემურის ასული
63 1054 დიხამინჯია ნანა ვახტანგის ასული
64 1127 ციცქიშვილი ნინო დათუნას ასული
65 1234 ზაზიაშვილი ნიკოლოზი გიორგის ძე
66 1162 წაქაძე დავითი პაატას ძე
67 1524 მიქაძე ყირიმი ვარლამის ძე
68 1538 ნოდია ლაშა ალექსანდრეს ძე68 1538 ნოდია ლაშა ალექსანდრეს ძე
69 1424 იობაძე ნიკა ნიკოლოზის ძე
70 1032 ხაბურძანია ბაკური გრიგოლის ძე
71 1416 სილაქაძე თორნიკე ოლეგის ძე
72 1095 კუპრაძე გიორგი დავითის ძე
73 1218 ჩიხლაძე ლუკა მერაბის ძე
74 1349 მარაქველიძე შოთა ლაშას ძე
75 1157 ბარამია გურამ ჯამბულის ძე
76 1023 მახარაძე ნიკა მერაბის ძე
77 1401 ნიკოლაიშვილი ბექა არჩილის ძე
78 1250 ნემსიწვერიძე დავითი ირაკლის ძე
79 1142 შალამბერიძე ცოტნე რამაზის ძე
80 1558 ზაალიშვილი ზაალ მიხეილის ძე
81 1045 ჭანკვეტაძე ლაშა გიორგის ძე
82 1039 ჯიშიაშვილი დიანა რამაზის ასული
83 1053 ლილუაშვილი მარიამი რამინის ასული
84 1468 ახობაძე ნიკოლოზ ზურაბის ძე
85 1352 დავითულიანი სალომე როსტომის ასული
86 1283 ხუციშვილი გიორგი ალექსანდრეს ძე
87 1200 ბარკალაია გიორგი იაგოს ძე
88 1155 ბენდელიანი გიორგი ჯონის ძე
89 1298 შალამბერიძე გიორგი მოლერის ძე
90 1380 მღებრიშვილი ლაშა დავითის ძე
91 1046 სამსონაძე გიორგი სიმონის ძე
92 1104 გორგაძე ანა დავითის ასული92 1104 გორგაძე ანა დავითის ასული
93 1294 მამუჭაძე მარიამ ამირანის ასული



94 1079 ლობჟანიძე გიორგი თემურის ძე
95 1167 კუხალაშვილი გიგლა ჟორას ძე
96 1359 გუგავა ერეკლე გოგის ძე
97 1111 კრავიშვილი გიორგი ანზორის ძე
98 1108 შენგელია ლუკა ირაკლის ძე
99 1058 ბაბუნაშვილი გიორგი ვარლამის ძე
100 1340 მესხი გოჩა ელგუჯას ძე
101 1071 კაკაბაძე მიხეილ ნოდარის ძე
102 1141 ბახტურიძე ეთერი ბესიკის ასული
103 1041 გერლიანი ნიკოლოზ რამინის ძე
104 1489 კუხალაშვილი ანი მერაბის ასული
105 1499 მუშკუდიანი დიანა ხვიჩას ასული
106 1239 ჩაჩუა იმედა ალექსანდრეს ძე
107 1115 გეგეშიძე გეგი ავთანდილის ძე
108 1272 აბრამიშვილი ანი ჯურხას ასული
109 1302 გაჩეჩილაძე გოგა ზაზას ძე
110 1526 ანდღულაძე ანრი გიას ძე
111 1457 ორმოცაძე დიანა მევლუდის ასული
112 1481 შიგარდელაშვილი ლაშა თენგიზის ძე
113 1306 ჩუხრუკიძე ნიკა როლანდის ძე
114 1140 ჯღამაძე ანა მამუკას ასული
115 1192 ხეცურიანი თედო რომანის ძე
116 1266 ვაჭრიძე გიორგი კახაბერის ძე116 1266 ვაჭრიძე გიორგი კახაბერის ძე
117 1195 ფხაკალაშვილი იდრიზ ასლანის ძე
118 1309 ბერელიძე ვასიკო კახაბერის ძე
119 1386 კუტალოვი ვასილ გიორგის ძე
120 1217 კეკენაძე ნოდარი ტარიელის ძე
121 1232 ჯანანაშვილი ლუკა ლევანის ძე
122 1173 კუბლაშვილი ანანო ზვიადის ასული
123 1160 ბრეგვაძე ლუკა როინის ძე
124 1137 მახარეიშვილი ჯემალი აკაკის ძე
125 1147 ქოქაშვილი იესე გიორგის ძე
126 1154 ძნელაძე რუსუდანი გოჩას ასული


