
სახელი გვარი სულადობა ოთახების რაოდენობა

ჯიმშერ აბშილავა

თამარ ბჟალავა

ანდრია აბშილავა

დავით აბშილავა

ლიოლია აბშილავა

გურამ ზარქუა

ირაკლი ზარქუა

პაატა ზარქუა

მარიამ ზარქუა

საბა ზარქუა

თეონა ნაროუშვილი

ფრიდონ ვეკუა

თამარ შენგელია

ემა ვეკუა

ანა აფხაძე

გრიგორი აფხაძე

ლაშა ჯახუა

გრიგოლი ჯახუა

ლევან ჯახუა

ნიკოლოზ ჯახუა

თამარ გეგეჭკორი

ნამური მუშკუდიანი

ნაილი მუშკუდიანი

ანი ჯაკონია

ნინი ჯაკონია

ლილი მუშკუდიანი

ქვაჩა მუშკუდიანი

როინ აკობიძე

თინათინ მამარდაშვილი

თეა აკობიძე

გელა აკობიძე

მარიამი ხეცურიანი

ლილე ხეცურიანი

დიმა პაპავა

ანანო პაპავა

გიგი პაპავა

ემზარ პაპავა

ნანი კოპალიანი

ნინო კუხალაშვილი

ნუნუ ნაფიშვილი

დათო ჩიკვილაძე

ნინო ჩიკვილაძე

გიორგი ჩიკვილაძე

მერი ჩიკვილაძე

ლევარსან ვეკუა

ილია ვეკუა

თომა ვეკუა

ანა ვეკუა
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თამარ უგრეხელიძე

თემურ ვეკუა

თალიკო ვეკუა

თეა ვეკუა

ნათია ვეკუა

დავით ვეკუა

რუდოლფ ხურციძე

ქეთო კოპალიანი

მალხაზ ხურციძე

ლუკა ხურციძე

ანანო ხურციძე

ნათია ბელთაძე

ვალოდია შერვაშიძე

მზია ქოჩქიანი

სოფიკო შერვაშიძე

საბა კურტანიძე

სანდრო კურტანიძე

ლევან კურტანიძე

დალი ტოფაძე

მარიამი ტოფაძე

მანანა ტოფაძე

გაბრიელი წითაძე

ანასტასია წითაძე

მარიამი წითაძე

კობა გრიგოლავა

ლელა მატკავა

სესილი გრიგოლავა

ბარბარე გრიგოლავა

გულიკო გრიგოლავა

პაატა მუშკუდიანი

ვლადიმირ მუშკუდიანი
სოფია მუშკუდიანი

ქრისტინა მუშკუდიანი
ანნა კოსილაჩ

სამსონ ზარქუა

სვეტლანა ზარქუა

ლიანა ზარქუა

დავით ჩირგაძე

თემო ჩირგაძე

გიორგი გოგუა

გოჩა გოგუა

მარინა გოგუა

ქეთევან შვანგირაძე

შერმანდინი შვანგირაძე

დავით გოგელია

ელენე გოგელია

ნიკოლოზ გოგელია

ილია გოგელია

ნინო ვახანია

ნედული ტაბატაძე

მურმან ტაბატაძე
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ნათია ტაბატაძე

საბა სალუქვაძე

გიორგი სალუქვაძე

თამარ კვესელავა

ლიზა გოგებაშვილი

ცოტნე გოგებაშვილი

ნანი კვესელავა

ლაშა ხმელიძე

სვეტლანა ქარდავა

ენრიკი ქარდავა

ელენე ქარდავა

ანანო ქარდავა

მარიამი ქარდავა

მაგული კოპალიანი

ლევან ლეთოდიანი

ლანა ლეთოდიანი

სანდრო ლეთოდიანი

ივეტა ლეთოდიანი

გიორგი მუკბანიანი

ჩიტო მანაგაძე

თამთა მუკბანიანი

სანდრო ჩაჩუა

ვალერი ჩაჩუა

ირაკლი მეშველიანი

ელიზა მეშველიანი

ევა მეშველიანი

ჟანა ჯანელიძე

ლარისა უბირია

მონიკა უგლავა

ანამარია ბენიძე

ანასტასია ბენიძე

ანაბელი ბენიძე

ბექა ბენიძე

იმედა შუბითიძე

გიორგი პატაშური

ემზარი პატაშური

მარიამი პატაშური

ლიზი კლდიაშვილი

ზურაბი პატაშური

ცინური ბენიძე

რუსუდან ბენიძე

მართა ბჟანია

მაგდა ბჟანია

მზისა ბჟანია

მურად კვაშილავა

ნაზი დიაკონიძე

ფიქრია კვაშილავა

ბარბარე ხუჯაძე

ანზორი ხუჯაძე

ამირან ყურაშვილი
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გულქანა ყურაშვილი

ლერი ყურაშვილი

დამიანე ყურაშვილი

დანიელ ყურაშვილი

სალომე ხვადაგიანი

ჯონი მუსერიძე

მზისადარ ცხვედიანი

დინარა მუსერიძე

მარიამი ლეთოდიანი

ნატა ლეთოდიანი

ჯუმბერ ბანძელაძე

ნინო პაპავა

ლანა ბანძელაძე

ანა ბანძელაძე

მარინა პაპავა

ხათუნა ხარაიშვილი

ვაჟა ხარაიშვილი

გივი ხარაიშვილი

გაიოზ ხარაიშვილი

სალომე ჯონჯუა

როინ ვეკუა

ხათუნა მეშველიანი

თამთა ვეკუა

ფიქრია ვეკუა

ანანო ვეკუა

თამარა მანაგაძე

ლიზი მანაგაძე

ნიტა მანაგაძე

მარიამი მანაგაძე

დავითი მუმლაძე

ნინო ქუხილავა

მონიკა ლიპარიძე

გაბრიელი ბენიძე

გიორგი ბენიძე

თაზო ბენიძე

რეზო ბენიძე

ლაშა ბენდელიანი

ლიზი ბენდელიანი

ლილე ბენდელიანი

ლუკა ბენდელიანი

მარიამ სვანიძე

ნინო კოპალიანი

ქეთევან მაისურაძე

გიორგი მაისურაძე

რამინ მაისურაძე

გუგული დათუსანი

თეონა ცაავა

თენგიზ ცაავა

ია მანაგაძე

ბესიკ ცაავა
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გვანცა მამარდაშვილი

ციცინო მუშკუდიანი

ნიკოლოზ მუშკუდიანი

ილია მუშკუდიანი

სოფიკო მუშკუდიანი

ჯამბულ მუშკუდიანი

ნინო მუშკუდიანი

ლიუდმილა ბზიკაძე

კობა ბზიკაძე

დემეტრე ბზიკაძე

სესილი ბზიკაძე

მაია კუპრაძე

ანატოლი ჯიჯელავა

ზენარა ზურაბიანი

ლიზა ჯიჯელავა

ინგა ჯიჯელავა

დალი ჯიჯელავა

ერეკლე გაგილაძე

ნინო გაგილაძე

თამარ გაგილაძე

ოთარ გაგილაძე

ნინო დიდბარიძე

მარიამ ფანცხავა

მალხაზ მანაგაძე

ეთერი წულაია

ამირან მანაგაძე

ირაკლი მანაგაძე

ეკა დაჩიბერიძე

გიორგი შუბითიძე

ოთარი შუბითიძე

მარიამი შუბითიძე

იულია შუბითიძე

ნარგიზ ჩხუბაძე

ალექსანდრე მამარდაშვილი
ტატიანა მამარდაშვილი
დიმიტრი მამარდაშვილი
ელენე მამარდაშვილი
თათია ჩაკვეტაია
ედიშერ გურჩიანი
ეკა თოლორაია

გიორგი გურჩიანი
გოგა გურჩიანი
ნია გურჩიანი

ჭაბუკი შუბითიძე
ანა შუბითიძე
გიგა შუბითიძე

ანზორი შუბითიძე
თამარ შუბითიძე
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