
№ სახელი გვარი
ოჯახის წევრთა 

შემადგენლობა
ობიექტის დასახელება

ოთახების 

რაოდენობა

მურთაზ კვირაია

სპარტაკ კვირაია

აკაკი კვირაია

მზია კვირაია

ელდარ კვირაია

დარიკო კვირაია

მარიამი კვირაია

ბარბარე კვირაია

ბექა კვირაია

ნინო სიხარულიძე

ნანული ქუხილავა

ტარიელ გუგუსიანი

მირზა გუგუსიანი

მურმან გუგუსიანი

ნინო გუგუსიანი

ბარბარე კვინჩია

ლევან გუგუსიანი

ნიკოლოზ გუგუსიანი

ია გუგუსიანი

ქეთევან ჩიქოვანი

ჯამბულ ბუთბაია

ვერა ბუთბაია

ირმა ბუთბაია

ვალერი ბოხუა

თამარი ბოხუა

მანანა ბერულავა

ოქრო ასაბაშვილი

ნათელა ბერულავა

გოდერძი შენგელია

ანასტასია შენგელია

ანდრია შენგელია

ნონა მანტკავა

3 6

თბილისი, გრ.ხანძთელის 

ქ.№12 "კურორტოლოგიის 

ს/ს"

3

4 4

თბილისი, გრ.ხანძთელის 

ქ.№12 "კურორტოლოგიის 

ს/ს"

2

1

2

4

თბილისი, გარდაბნის 

გზატ.№48 "შპს ბმგ" (ერთ 

სართულიანი)

2

6

თბილისი, გარდაბნის 

გზატ.№48 "შპს ბმგ" (ერთ 

სართულიანი)

3

7 5

თბილისი, დიდგორის ქ.№64 

"სოფლის მეურ. კვლ. ინსტ." 

(ს/კ 01.72.020.398 და 

01.72.14.020.449)

3

5 5

თბილისი, დიდგორის ქ.№64 

"სოფლის მეურ. კვლ. ინსტ." 

(ს/კ 01.72.020.398 და 

01.72.14.020.449)

3

6 3 2

თბილისი, დიდგორის ქ.№64 

"სოფლის მეურ. კვლ. ინსტ." 

(ს/კ 01.72.020.398 და 

01.72.14.020.449)

ნგრევადი/სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტი



აბრაამ შენგელია

ლიანა ღურწკაია

შალვა ღურწკაია

რუიზან ნასუაშვილი

ზაქრო ტაბატაძე

ია კასრაძე

კობა ტაბატაძე

ნინო ტაბატაძე

ლუკა ტაბატაძე

იაკობი ტაბატაძე

ნუგზარ ბაბუციძე

ციცინო ავჭალელი

სოფიო ყოჩიშვილი

ანდრია ოთინაშვილი

გაბრიელი ოთინაშვილი

გიორგი ჯოჯიშვილი

ილია ჯოჯიშვილი

გელა ჯოჯიშვილი

ნატალია ჯოჯიშვილი

ომარ თეგაშვილი

გიორგი თეგაშვილი

საბა თეგაშვილი

ელზა ქსოვრელი

შოთა ზანგალაძე

მაია თეგაშვილი

მიხეილ ზანგალაძე

16 ალექსანდრე ზანგალაძე 1
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
1

17 სევერიან კასრაძე 1
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
1

რატი ძიძიგური

დემეტრე ძიძიგური

ელენე ძიძიგური

19 ნინა დოდელია 1
თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 
1

20 ვარდიშა ჩიქოვანი 1
თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 
1

21 ალექსანდრა ცაავა 1
თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 
1

ბესიკი ხორავა

7 5

თბილისი, დიდგორის ქ.№64 

"სოფლის მეურ. კვლ. ინსტ." 

(ს/კ 01.72.020.398 და 

01.72.14.020.449)

3

8 2

თბილისი, დიდგორის ქ.№64 

"სოფლის მეურ. კვლ. ინსტ." 

(ს/კ 01.72.020.398 და 

01.72.14.020.449)

1

11 2
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
1

12 3
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
2

9 2
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
2

10 5
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
3

15 3
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
2

18 3

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

2

13 4
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
2

14 4
თბილისი, ვაზისუბანი, 4 

მ/რ, 1კვ. "ყოფ.149-ე ბ/ბაღი"
2

22 7

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

4



ინგა ხორავა

ჯამლეთ ხორავა

გიორგი ხორავა

დავით ხორავა

დუდა ხორავა

თამარ თვალჭრელიძე

ელისო ფარცვანია

ქრისტინა ფარცვანია

ილო ფარცვანია

24 ზურაბ მიქავა 1
თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 
1

ზაზა პერტია

მაია ჩაჩავა

მურმან პერტია

ზოია პერტია

ლაშა პერტია

ნიკოლოზ პერტია

მაკა ლიპარტელიანი

გია გვილია

ელისო ხორავა

თამაზ ნემსაძე

ნოე ნემსაძე

ლარისა აინშინა

რიმა ლიპარტელიანი

გიორგი ბენიძე

ანასტასია ბენიძე

ნატალი ლიპარტელიანი

29 თენგიზ ნემსაძე 1
თბილისი, სამგორი, 3 მასივი, 

ზ/პლატო "ედელვაისი"
1

ნესტორ ქაჯაია

ნანული ქაჯაია

ირმა ქაჯაია

მანანა აფციაური

მურმან სანაია

რომან სანაია

გულნარა ფაცაცია

ედემ კაკულია

25 7

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

4

26 2

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

2

22 7

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

4

23 3

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

2

30 4

თბილისი, ზ/ალექსეევკის 

დას. "ავტოტრანსის 2 

გარაჟი"

2

31 3

თბილისი, ზ/ალექსეევკის 

დას. "ავტოტრანსის 2 

გარაჟი"

2

27 3

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

2

28 4

თბილისი, სამგორი, 3 

მასივი, ზ/პლატო 

"ედელვაისი"

2

32 2

თბილისი, ზ/ალექსეევკის 

დას. "ავტოტრანსის 2 

გარაჟი"

1



ლიანა კაკულია

ვაჟა წურწუმია

დალი ლაკია

ლექსერ მილორავა

ზაზა მილორავა

დალი ბახია

ვახტანგ მასხულია

რამაზ მასხულია

მარინა დევდარიანი

ედო დევდარიანი

დემეტრე დევდარიანი

ნია ბარბარე დევდარიანი

მაგდანა მანია

ირაკლი კვარაცხელია

ზურაბი კვარაცხელია

ლუკა კვარაცხელია

ლანა კვარაცხელია

თეო მინჯორაია

ლუკა ბიგვავა

ლიკა ბიგვავა

რონა არღვლიანი

გურამ ფიფია

შოთა ურუშაძე

იზოლდა ურუშაძე

ლუიზა უზარაშვილი

ავთანდილ სურმავა

დავით სურმავა

42 გურამ ჩხარჩხალია 1
თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 
1

ონისე გამსახურდია

ანანო გამსახურდია

ლუკა გამსახურდია

თეა ფიფია

მარინა ჯალაღონია

ბარბარე ბუცხრიკიძე

დაჩი ბუცხრიკიძე

34 2

თბილისი, ზ/ალექსეევკის 

დას. "ავტოტრანსის 2 

გარაჟი"

1

35 3
თბილისი, ზესტაფონის 

ქ.№22"ა" "სავაგონო დეპო" 
2

32 2

თბილისი, ზ/ალექსეევკის 

დას. "ავტოტრანსის 2 

გარაჟი"

1

33 2

თბილისი, ზ/ალექსეევკის 

დას. "ავტოტრანსის 2 

გარაჟი"

2

38 3

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

2

39 2

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

1

36 5

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

3

37 4

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

2

43 4

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

2

44 3

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

2

40 2

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

1

41 3

თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 

საავადმყოფო"

2



45 იგორ მიქიანი 1
თბილისი, თევდორე 

მღვდლის ქ.№13 "რკინიგზის 
1

თეიმურაზ პარკაია

თამარი პარკაია

ნანა პარკაია

შერმადინი კორტი

ირმა პარკაია

47 ემზარ პაპავა 1
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
1

პავლიკ პოლოვინკინ

ალექსანდრე პოლოვინკინ

ანნა პოლოვინკინ

იულია პოლოვინკინა

მარინე აიწურაძე

მიხეილ ტაბატაძე

თამარი ტაბატაძე

მარიამი ტაბატაძე

როსტომ ტაბატაძე

საბა ტაბატაძე

არჩილ ტაბატაძე

ნონა ჩომახაშვილი

ციალა ტაბატაძე

ელეონორა ცალანი

მარიამ ჯაფარიძე

გიორგი ჯაფარიძე

ტოლიკ პოლოვინკინი

ნინო პოლოვინკინი

დემეტრე პოლოვინკინი

მაკა წულაია

52 ზურაბ გიორბელიძე 1
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
1

მალხაზ ხაბურზანია

ანასტასია ხაბურზანია

ზაირა ძანძავა

ნუგზარ ძანძავა

ნიკოლოზ ძანძავა

ნანა ძანძავა

ნუციკო ბოყოველი

49 8
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
4+1

50 3
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
2

46 5
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
3

48 2
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
3

54 6 თბილისი, ლაღიძის ქ.№12 3

51 4
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
2

53 2
თბილისი, თოფურიას ქ.№10 

"ბ/ბაღი 14"
1



ალექსი ძანძავა

55 კუკური ჭკადუა 1 თბილისი, ლაღიძის ქ.№12 1

თეა ანთია

სალომე ანთია

სოფიო ღვინჯილია

კატალია ღვინჯილია

ლუკა დარსანია

ლინდი დარსანია

58 ზოია ხუნწელია 1 თბილისი, ლაღიძის ქ.№12 1

59 ლორა აკიშბაია 1 თბილისი, ლაღიძის ქ.№12 1

თემურ ჯალაღონია

ლალი ზოდელავა

თემურ ჯალაღონია

სპარტაკ ჯალაღონია

თეა ჯალაღონია

ნონა ზოდელავა

შალვა კასრაძე

ლია კასრაძე

62 გენადი კეკელია 1
თბილისი, ლილოს დასახ. 

იუმაშევის ქ.№21 "დუზანი"
1

ვიოლა ბაღიშვილი

ილია ბებია

64 ანზორ ღვინჯილია 1
თბილისი, ლილოს დასახ. 

სტურუას ქ. "ბ/ბაღი 93"
1

ვლადიმერ ღვინჯილია

დემნა გოგია

გიორგი ღვინჯილია

ნიკა ღვინჯილია

გიტა ბჟალავა

ვეფხვია ფარულავა

ნანა ესათია

ხათუნა ფარულავა

ალიკო ფარულავა

ნატო თეზელიშვილი

ლეილა ფაჩულია

ლია ფაჩულია

სანდრო კალანდარიშვილი

54 6 თბილისი, ლაღიძის ქ.№12 3

56 2 თბილისი, ლაღიძის ქ.№12 1

61 3
თბილისი, ლილოს დასახ. 

იუმაშევის ქ.№21 "დუზანი"
2

63 2
თბილისი, ლილოს დასახ. 

იუმაშევის ქ.№21 "დუზანი"
2

57 4 თბილისი, ლაღიძის ქ.№12 2

60 5
თბილისი, ლილოს დასახ. 

იუმაშევის ქ.№21 "დუზანი"
3

67 5
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
3

65 5
თბილისი, ლილოს დასახ. 

სტურუას ქ. "ბ/ბაღი 93"
3

66 5
თბილისი, ლილოს დასახ. 

სტურუას ქ. "ბ/ბაღი 93"
3



თამაზ ფაჩულია

ჭუტა ლაბჟანია

68 მიმოზა ქარჩავა 1
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
1

ირაკლი ქირია

სოფია ქარჩავა

ლილე ქირია

ელენე ქირია

ირა კაკავა

ლუკა კაკავა

ნატრული კაკავა

იოსებ თოლორაია

პეტრე თოლორაია

ნაზი ფაცაცია

ვარდო მიქიანი

ნინო მიქიანი

ალექსანდრე კვარაცხელია

ნინო ფაჩულია

რობერტი კვარაცხელია

ცოტნე კვარაცხელია

დემეტრე კვარაცხელია

სოფიკო ბერაია

დემური კიწმარიშვილი

ქეთევანი კიწმარიშვილი

ოთარი ბერაია

ციალა გეგუჩაძე

ირაკლი ბერაია

მარიამ ბერაია

ოთარი ბერაია

ელისო ჩალიგავა

ნინო ფაცაცია

გულად ქარჩავა

მირანდა ქარჩავა

როლანდი ქარჩავა

ანა ქარჩავა

ირმა კაკავა

67 5
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
3

69 4
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

72 2
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
1

73 5
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
3

70 3
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

71 3
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

76 5
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
3

77 3
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

74 3
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

75 6
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
3



მამუკა დარსანია

ბექა დარსანია

შალვა ჯახია

ელდარ ცქვიტაია

ცისანა აქუბარდია

პროკოფი ქირია

მანანა აქუბარდია

ლია ძიგუა

მარიამ შამუგია

მილანა შამუგია

ავთანდილ შამუგია

ჯემალ ცხადაია

როზა ნაროუშვილი

82 კლარა ნაყოფია 1
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
1

ნონა შამათავა

ელგუჯა შამათავა

იური ბუკია

თამარ ბუკია

ირაკლი ბუკია

85 გულნარა ქარდავა 1
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
1

86 მანანა ქალდანი 1
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
1

ბაჩუკი ქარდავა

გივი ქარდავა

მზია შანავა

გიორგი მიქავა

ტარიელ მიქავა

გიორგი მიქავა

ანდრია მიქავა

თამარი გვასალია

რევაზ კვანტალიანი

სულიკო უგულავა

ედიშერ გოლავა

ქეთევან წირღვავა

გურამ ნავერიანი

ირინა ჩაჩავა

77 3
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

80 4
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

81 2
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
1

78 2
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
1

79 3
თბილისი, მარშალ 

გელოვანის ქ.№4 "იკარუსი"
2

87 3
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
2

88 5
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
3

83 2
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
2

84 3
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
2

91 5
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
3

89 2
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
1

90 2
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
2



ნათია ნავერიანი

ეთერი ჩაჩავა

მანუჩარ ნავერიანი

92 მალხაზ გაბელაია 1
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
1

თემურ გულუა

ლეილა ქელესაშვილი

რევაზ ძაგანია

მანანა კაპანაძე

ჯუნა ძაგანია

ლელა ჩაჩავა

მურთაზ ცერცვაძე

სოფიკო ცერცვაძე

ჯონი პერტაია

ოთარ ციმინტია

ანანო პერტაია

დანიელ პერტაია

მაკა პერტაია

97 შორენა ხაბეიშვილი 1
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
1

98 გიორგი პირველი 1
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
1

თემურ გურჩიანი

მარინა გურჩიანი

გიორგი გურჩიანი

ლუკა გურჩიანი

საბა გურჩიანი

მედეა ბერაძე

გენდრიხ ქარდავა

ნელი პაპავა

კობა ქარდავა

101 ნანი ფაცია 1
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
1

ლარისა რურუა

ნიკა ჯოლოგუა

გულნარა ბელქანია

დავითი ნუკრაძე

მარიამი ნუკრაძე

ვახტანგ ნუკრაძე

91 5
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
3

93 2
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
1

96 5
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
3

99 6
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
3

94 3
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
2

95 3
თბილისი, მეველის ქ.№5 

"ინდ. საწ. "კიკიჩა"
2

103 4
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

100 3
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

102 2
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2



104 ოთარ ქანთარია 1
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
1

შორენა რობაქიძე

ნათია ხეცურიანი

სალომე ხეცურიანი

გუგა დგებუაძე

მარინა სიდიანი

გიორგი სიდიანი

ირმა ჩაჩავა

ლერი ჯიქია

ბორის ჯიქია

რიტა გვასალია

ირაკლი მიქავა

ლია ჩხვიმიანი

ნუკრი ჩხვიმიანი

ნიცა ჩხვიმიანი

ლანა სირბილაშვილი

იაროსლავ გუგუსიანი

დოდო გუგუსიანი

ლევანი გუგუსიანი

აჩიკო კეკელიძე

ლატავრა გუგუსიანი

გურამ ბელქანია

ნუკრი ბელქანია

ლადო ბელქანია

ინდირა გეგენავა

დარეჯან აშორტია

დავით გოგუაძე

ნინო გოგუაძე

ანდრია გოგუაძე

მირანდა თხელიძე

როდინა ნარსია

ვარლამი ნარსია

ირმა წურწუმია

მარიამ ნარსია

მიმოზა ლოგუა

105 4
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

108 2
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

109 4
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

106 2
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

107 3
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

112 5

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

3

113 4

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

2

110 5
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
3

111 4
თბილისი, მეველეს ქ.№17 

"ელევატორმშენი"
2

114 6

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

3



ინგა წურწუმია

ლევან წურწუმია

ანა წურწუმია

დავითი წურწუმია

მაგდანი ცუცქირიძე

ქეთევან წურწუმია

კობა კვირაია

დემეტრე კვირაია

ლიზი კვირაია

დალი ნარსია-კვირაია

ნონა მორგოშია

დავით ლაგვილავა

ირაკლი ლაგვილავა

ალექსანდრე ლაგვილავა

ბელა მორგოშია

ნათელა პატარაია

მედეია გოგია

კონსტანტინ

ე
პაპასქუა

რუსუდან პაპასქუა

მარიამ ტურაბელიძე

ნინო ტურაბელიძე

119 რუსლან პაპასქუა 1
თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 
1

თეონა გელაძე

მარიამი გელაძე

ვაჟა ზოზიაშვილი

სვეტა ჭიღლაძე

ნანა ზოზიაშვილი

თეონა ზოზიაშვილი

122 დავით გელაძე 1
თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 
1

გია ჭოველიძე

მარიამი ჭოველიძე

ნინი ჭოველიძე

თინათინ მეტრეველი

საბა ჭოველიძე

ლევან ლურსმანაშვილი

116 4

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

2

117 2

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

1

114 6

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

3

115 5

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

3

121 4

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

2

123 5

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

3

118 5

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"ა" თოლია 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

3

120 2

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

1

124 3

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

2



რატი ლურსმანაშვილი

ნია მამესწარაშვილი

ერეკლე ლურსმანაშვილი

სესილია ლურსმანაშვილი

ანასტასია ლურსმანაშვილი

ლია ჯიღაური

კახაბერ ლურსმანაშვილი

მირიან ლურსმანაშვილი

გიორგი შაორშაძე

ციცინო სოხაძე

ანა შაორშაძე

მამუკა შაორშაძე

თეკლა შაორშაძე

გიორგი შაორშაძე

ლალი გოდერძიშვილი

მალხაზ ხარებავა

გიორგი ხარებავა

ანა ხარებავა

ირმა ადონია

ეთერი ხარებავა

ჟორა ხარებავა

ამირან ტვილდიანი

საბა კოპალიანი

თამთა ტვილდიანი

ეკატერინა ჩაჩხიანი

ნიკოლოზ დათაშვილი

ანასტასია დათაშვილი

გიორგი დათაშვილი

მარიკა გოგინავა

თათია გოგინავა

რუსლან გოგინავა

თეა დვალიშვილი

იოსებ არჩაია

დაჩი არჩაია

შურა სიჭინავა - გოგოხია

126 2

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

1

127 7

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

4

124 3

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

2

125 4

თბილისი, მოსკოვის 

გამზ.№9"გ" "თოლის 

თბილმარგარინ მრეწვის ს/ს"

2

130 4
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
2

131 4
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
2

128 6
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
3

129 3
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
2

132 2
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
1

133 4
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
2



თამაზ გოგოხია

ირაკლი გოგოხია

ინგა გოგოხია

ნანი პირტახია

ვლადიმერ ჭითავა

ნუცა ჭითავა

მაია ქოზაშვილი

ანა მჭედლიშვილი

გიორგი მჭედლიშვილი

დანიელი მჭედლიშვილი

გაბრიელი მჭედლიშვილი

მარიამ გვენცაძე

ანელი კოპალიანი

გიორგი ოკუჯავა

ადალი ჩხარტიშვილი

ნანა ქირია

ზაზა მჭედლიშვილი

ინგა შამათავა

ტანია შამათავა

იროდიონ შამათავა

ნუგზარ კილასონია

ირმა ჯობავა

ლიკა კილასონია

ნიკა კილასონია

ანა ცეცხლაშვილი

ნინო კაცაძე

თამაზ კოხრეიძე

სესილია კოხრეიძე

მეგი კახიძე

რაული ბეღელაძე

მაია ოდიშარია

ბერდია ბეღელაძე

ბექა ბეღელაძე

ნელი ოდიშარია

142 დარიკო ნარსია 1
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
1

134 4
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
2

135 5
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
3

133 4
თბილისი, ნაგომარის ქ.№49 

"თელასი"
2

138 3
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
2

139 5
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
3

136 3
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
2

137 2
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
2

140 4
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
2

141 5
თბილისი, ნავთლუღის 

დას.№7 "ბ/ბაღი 78"
3



143 მაია ჟორჟოლიანი 1
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
1

მარინე ჭკადუა

ლუკა მურღვლიანი

ვიოლეტა უბილავა

ირაკლი ლიპარტელიანი

ლიკა ლიპარტელიანი

გოჩა ლიპარტელიანი

ლევან ლეთოდიანი

ლუკა ლეთოდიანი

ბარბარე ლეთოდიანი

თამაზ ქანთარია

მანანა ხურცილავა

ირაკლი ქანთარია

ოდიკ ქანთარია

კატო ქანთარია

ცირა გოგოხია

გიორგი მურღვლიანი

თომა მურღვლიანი

თიკა მურღვლიანი

ლია შუბაშიშვილი

დავით ბენდელიანი

მაქსიმე ბენდელიანი

ნონა ჩაკვეტაძე

თამილა ქურასპედიანი

ლევან ომანაძე

მარიამ ომანაძე

ავთანდილ ხარებავა

ნანული ხარებავა

ციალა გიორბელიძე

ზაზა გიორბელიძე

გიორგი გიორბელიძე

ირაკლი გიორბელიძე

მარიამ გიორბელიძე

ფიქრია პაპალაშვილი

ემზარ ჭკადუა

144 2
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
1

145 4
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
2

148 4
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
2

149 3
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
2

146 3
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
2

147 6
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
3

152 6
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
3

153 2
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
1

150 3
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
2

151 2
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
1



მადონა ქაჯაია

ნონა კვეკვესკირი

ირაკლი თვართვაია

ანა თვართვაია

დიმიტრი თვართვაია

ზურაბ თვართვაია

ვახტანგ მაისურაძე

გალინა სიჭინავა

ანა მაისურაძე

არჩილ მაისურაძე

ნინო კაციტაძე

ლალი ეთერია

ანატოლი გვაძაბია

თამაზი ფარულავა

ნინო ფარულავა

მაია მირგატია

როინ ყოლბაია

ნარგიზა ცინცაძე

რუსლან კანკია

მანანა კოპალიანი

ირაკლი კანკია

მერაბ კანკია

ლორიკ გეთია

ლილე გეთია

ანდრია გეთია

თაია გეთია

ლუდმილა გუბელაძე

მანანა გახარია

სოსო სილაგაძე

აზა კოპალიანი

ანა სილაგაძე

სესილი სილაგაძე

ალექსანდრე გელაშვილი

ირინე ზოიძე

თამარი გელაშვილი

153 2
თბილისი, ქიზიყის ქ.№26 

"საქწიგნი"
1

156 2
თბილისი, ქინძმარაულის ქ. 

7 ჩიხი "შპს მშენებელი"
1

157 3
თბილისი, ქინძმარაულის ქ. 

7 ჩიხი "შპს მშენებელი"
2

154 5
თბილისი, ქინძმარაულის ქ. 

7 ჩიხი "შპს მშენებელი"
3

155 5
თბილისი, ქინძმარაულის ქ. 

7 ჩიხი "შპს მშენებელი"
3

160 6
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
3

161 4
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
2

158 2
თბილისი, ქინძმარაულის ქ. 

7 ჩიხი "შპს მშენებელი"
1

159 4
თბილისი, ქინძმარაულის ქ. 

7 ჩიხი "შპს მშენებელი"
2

162 4
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
2



ლუკა გელაშვილი

ნანული ქაროსანიძე

გიორგი ქარდავა

ლიზი ქარდავა

ნია ქარდავა

ბესიკ ქაროსანიძე

ნანა ქაროსანიძე

იური ქაროსანიძე

ელენე ქაროსანიძე

გიორგი ოჩიგავა

საბა ოჩიგავა

გივი ოჩიგავა

ხათუნა რურუა

შუქური ასლანიკაშვილი

მაია ასლანიკაშვილი

მადლენა ასლანიკაშვილი

დათო ხინთიბიძე

ნესტან ჯანელიძე

პაატა ხინთიბიძე

დემეტრე ხინთიბიძე

ლიზა ხინთიბიძე

რუსუდანი ლომიძე

მერაბ ნარსია

ნათელა ქარჩავა

ლამარა გოგებაშვილი

ზაზა ბანძალაძე

ვაჟა ბანძალაძე

მზევინარ მუშკუდიანი

მამუკა სვანიძე

სოფიო თირქია

ანზორ დარცმელია

ვალიდა თირქია

ამირან მამარდაშვილი

ნიკოლოზ მამარდაშვილი

მაია მამარდაშვილი

164 4
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
2

165 4
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
2

162 4
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
2

163 4
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
2

2

166 3
თბილისი, ჩიტაიას ქ.№39 

"შპს ქართლი"
2

167 6
თბილისი, ც.დადიანის 

ქ.№134 "მართვე"
3

172 3
თბილისი, ჭიჭინაძის ქ.№14 

"ტუბდისპანსერი"
2

170 2
თბილისი, ჭიჭინაძის ქ.№14 

"ტუბდისპანსერი"
2

171 3
თბილისი, ჭიჭინაძის ქ.№14 

"ტუბდისპანსერი"
2

168 2
თბილისი, ჭიჭინაძის ქ.№14 

"ტუბდისპანსერი"
1

169 3
თბილისი, ჭიჭინაძის ქ.№14 

"ტუბდისპანსერი"



ნუგზარ კვარაცხელია

მათე კვარაცხელია
173 2

თბილისი, ჭიჭინაძის ქ.№14 

"ტუბდისპანსერი"
1


