
# ბენეფიციარის გვარი, სახელი

1 აბლოთია ჟანა

2 აბულაძე შორენა 

3 ალავიძე ნათია

4 ალდამოვი დალი 

5 ალდამოვი ისლამი 

6 ალდამოვი მარინე 

7 ალხანაშვილი ნათია

8 არაბული თამარ

9 არაბული თეიმურაზ

10 არობელიძე გიორგი

11 არჩაია აჩიკო 

12 არჯევანიძე ირმა 

13 ასანიძე ნათია 

14 ასკილაშვილი გოჩა

15 აფაქიძე რეზო

16 აფრიდონიძე დავით

17 აფხაზავა მზია

18 ახალბედაშვილი ლელა

19 ბაღიშვილი ლელა

20 ბახტაძე მარინე



21 ბენიძე კოტე 

22 ბექაური ნანული

23 ბექელაძე პაატა

24 ბობოხიძე ნინო 

25 ბორჩაშვილი ალექსი

26 ბორჩაშვილი ხავა

27 ბოჭორიშვილი ეთერი

28 ბუაძე ილია

29 ბურდული ელგუჯა

30 გაბისონია მაკა

31 გაბუნია გურამ 

32 გაგუა შალვა

33 გელიაშვილი კახაბერი 

34 გეწაძე ნათია

35 გვასალია როინი

36 გვენეტაძე ხათუნა

37 გვრიტიშვილი ლელა

38 გიგაური მაია

39 გიკაშვილი  შორენა 

40 გონგაძე მზია 

41 გონგაძე ოთარი 

42 გრიგოლაშვილი ლაურა

43 გუგავა კობა



44 გულორდავა ლეილა

45 გუმაშვილი გოჩა 

46 გუნაშაშვილი ანზორი 

47 დათუნიშვილი ილია

48 დარსალია ლაშა 

49 ებრალიძე მიხეილ 

50 ელიაური თამარი

51 ზაზაშვილი ბადრი 

52 ზამთრეული ნიკოლოზი 

53 ზერეკიძე სოფიო

54 ზექალაშვილი დავითი 

55 თათარიშვილი რუსუდანი

56 თედიაშვილი ნუკრი 

57 თევზაძე ზოია

58 თეთრაშვილი დალი

59 თეთრაძე ზაზა 

60 თოდუა გია

61 თოდუა გიორგი

62 თოდუა მირზა

63 თორთლაძე ლელა



64 თუნიაშვილი თამაზი

65 იმედაშვილი მარინა

66 იმერლიშვილი გიორგი

67 ინდუაშვილი გიორგი 

68 იობიძე მზია

69 ისახაშვილი ფატიმა 

70 კაკოიშვილი გულბაათ

71 კანდელაკი აკაკი 

72 კანდელაკი ბექა 

73 კაცაძე ნანი

74 კენკიშვილი ნანი

75 კვიციანი ნინო 

76 კიკვილაშვილი ზვიად

77 კინწურაშვილი მერი

78 კირვალიძე თეიმურაზ

79 კლდიაშვილი თამარ

80 კოხრეიძე ლია 

81 კუპატაძე ნოდარ 

82 კუშტანაშვილი მურმან 

83 ლაზარიაშვილი ალექსანდრე



84 ლემონჯავა ლევან 

85 ლომიძე ბექა

86 ლორთქიფანიძე ლია

87 მაისურაძე ნანა

88 მამალაძე ჯუმბერი

89 მანძულაშვილი სოფიო

90 მარგოშვილი ზელიმხან 

91 მარგოშვილი მარიამი

92 მარდალეიშვილი ბადრი 

93 მარდალეიშვილი ნინო 

94 მაჩალაძე ნათელა

95 მაჭარაშვილი ივანე 

96 მაჭარაშვილი ლიანა

97 მეგუთნიშვილი თამარი

98 მეტრეველი ეკა

99 მეტრეველი კახა 

100 მინაშვილი ინგა

101 მიქაბერიძე ნაილა

102 მიქაბერიძე ქეთევანი



103 მკურნალიძე დავით 

104 მოდებაძე გიორგი

105 მჟავანაძე ლევან 

106 მსხალაია დარეჯან 

107 მუთოშვილი ირა 

108 ნაზღაიძე ბაგრატ 

109 ნოზაძე შურა

110 ონიანი ელვარა

111 ოჩიგავა ნათელა

112 პარწიკანაშვილი დიმიტრი

113 ჟორჟოლაძე გოჩა 

114 ჟორჟოლაძე დარეჯან 

115 ჟორჟოლიანი ლევან

116 ჟღენტი ინგა

117 რევაზაშვილი ზურაბ 

118 რევაზაშვილი ლალი 

119 რუსიშვილი გია

120 სამსონიძე ავთანდილ

121 სამყურაშვილი ზურაბ

122 საჯაია ავთანდილ

123 სეროპიანი ირინე



124 სეხნიაშვილი ბაქარი

125 სვანაძე თეიმურაზ

126 სირბილაძე სპარტაკი

127 სტეფანოვი ანა

128 ტაბატაძე ნაზიბროლა

129 ტაბაღუა თამაზი

130 ტრაპაიძე გიორგი

131 ტუკვაძე გიორგი

132 ტუხაშვილი ნუგზარი

133 ტუხიშვილი ნანა

134 ტყეშელაშვილი ქრისტინე

135 ფარეულიძე ლეეჩი 

136 ფარეულიძე ნათელა 

137 ფაფიაშვილი რამაზი

138 ფაცინაშვილი ზურაბ 

139 ფილიპია მარინე

140 ფოცხვერია სოსო

141 ქააძე ლეილა

142 ქავთარაშვილი ბესიკი 



143 ქავთარაშვილი რამზან

144 ქარქაშაძე დარეჯან

145 ქევხიშვილი ია 

146 ქევხიშვილი იოსები

147 ქველაძე ზაზა

148 ქურდაძე გულნარა 

149 ქუშანაშვილი ნინო 

150 ქუხილავა მარეხი

151 ღირსიაშვილი მანანო

152 ყაველაშვილი ნიკოლოზ 

153 ყარაბუღაშვილი ზურა

154 შალიკაშვილი ია

155 შენგელია ლაშა 

156 შველიძე ბექა 

157 ჩადუნელი ხათუნა

158 ჩანქსელიანი მედეა 

159 ჩაჩუა ნინა

160 ჩილინგარაშვილი დავით

161 ჩინჩალაძე პაატა



162 ჩხეიძე ქეთევანი 

163 ჩხიკვაძე ეკატერინე

164 ცათიაშვილი ბესლანი 

165 ცოხნიაშვილი ლალი

166 ძორელაშვილი ხათუნა

167 წივილაშვილი დიმიტრი

168 წოწონავა თემური 

169 წოწონავა სოფიკო

170 ჭიჭინაძე გიული

171 ხანგოშვილი მალიქა 

172 ხარაბაძე მაია

173 ხარაზიშვილი ლია 

174 ხარაიშვილი ვალერიანი

175 ხარაიშვილი თეიმურაზ

176 ხიჯაკაძე ვარდენ

177 ხოხონიშვილი მარო

178 ხუფენია ნინო

179 ხუჯაძე ნინო



180 ჯავახია ბესიკი

181 ჯავახია თენგიზ 

182 ჯიმშელეიშვილი ბაჩუკი

183 ჯიქია ოთარი

184 ჯიქური თამარი

185 ჯიხვიშვილი მანანა 


