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ნაწილი 1. ხარჯები
1.

სახლკარი

1.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ ხომ არ ჩაგიტარებიათ გასულ სამ თვეში თქვენს ძირითად საცხოვრებელთან ან სხვა
საკუთარ შენობა-ნაგებობებთან დაკავშირებული რაიმე სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაო ან შეიძინეთ თუ
არა ამ მიზნით სამშენებლო მასალა?

ინტერვიუერს: დაუკონკრეტეთ კითხვა – აშენებდა თუ არა ახალ საცხოვრებელ სახლს, სხვა შენობას ან ნაგებობას,
აკეთებდა შენობის, ნაგებობის საფუძვლიან (კაპიტალურ) რემონტს, გაფართოებას ან აღდგენას, ელექტო ან
წყალგაყვანილობის, გათბობის სისტემების დამონტაჟებას და რეკონსტრუქციას ან შეიძინა თუ არა ამ
მიზნით სამშენებლო მასალები და მოწყობილობები.
1. დიახ
2. არა 1.3-ზე
1.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ გასულ სამ თვეში რამდენი ლარი დახარჯეთ მშენებლობის ან კაპიტალური
რემონტისათვის სამშენებლო მასალების შესაძენად (მათი ტრანსპორტირების ხარჯების ჩათვლით) და
ხელოსნებისა და მუშების შრომის ანაზღაურებაზე?

ინტერვიუერს: თუ რესპონდენტმა აღნიშნული სამუშაოებისათვის თანხა ერთიანად გადაიხადა, მასალებისა და
ხელოსნების მომსახურების ღირებულების ჩათვლით, ჩაწერეთ პირველ სტრიქონში.
გასულ
თვეში

ხარჯის სახე

ორი
თვის
წინ

სამი
თვის
წინ

გასულ სამ
თვეში უფასოდ
მიღებული

1. საცხოვრებელი სახლის ან შენობა–ნაგებობის აშენებასა და
კაპიტალურ რემონტზე ერთიანად გადახდილი თანხა
2. საკედლე მასალა (აგური, ქვა, ბლოკი და ა. შ.)
3. რკინის მასალა (არმატურა, საყრდენი მილები და ა.შ.)
4. ცემენტი, გაჯი, ქვიშა და ღორღი
5. გადასახურავი მასალა
6. კარ–ფანჯარა
7. ხის სამშენებლო მასალა
8. სანტექნიკური მოწყობილობები (მილები, აბაზანა, ნიჟარა,
ონკანი და ა. შ.)
9. ელექტროგაყვანილობა (სადენი და ა. შ.)
10. გათბობის სისტემის შეძენა
11. საღებავი, ოლიფა, ლაქი და სხვა საცხები მასალები
12. მოსაპირკეთებელი მასალები (კაფელი, მეტლახი,
მოზაიკური ფილები და ა.შ.)
13. შპალერი, ნარმა (ბიაზი) და სხვა მასალები
14. სხვა სამშენებლო მასალა კაპიტალური
მშენებლობის/რემონტისათვის (დაასახელეთ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15. ხელოსნისა და მუშების (მშენებელის, მლესავის,
სანტექნიკოსის, მონტიორის, მტვირთავის და სხვა)
მომსახურება
1.3. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში თქვენი ძირითადი საცხოვრებლის და სხვა
საკუთარი შენობა-ნაგებობის, სანტექნიკური ან ელექტროგაყვანილობის შედარებით მცირე მიმდინარე
რემონტის და მათი წესრიგში ყოფნის უზრუნველსაყოფად?

ინტერვიუერს: თუ რესპონდენტმა აღნიშნული სამუშაოებისათვის ხელოსანს ერთიანად გადაუხადა თანხა
მასალების ღირებულების ჩათვლით, ეს თანხა ჩაწერეთ პირველ სტრიქონში.
გასულ
თვეში

ხარჯის სახე

1. საცხოვრებელი სახლის ან სხვა შენობა-ნაგებობის
მიმდინარე რემონტზე ერთიანად გადახდილი თანხა
2. მიმდინარე რემონტისათვის ხელოსნის მომსახურება
3. მიმდინარე რემონტისათვის მასალების შეძენა
4. სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ორი
თვის
წინ

სამი
თვის
წინ

გასულ სამ
თვეში უფასოდ
მიღებული

1.4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი გადაიხადეთ გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯის სახე

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. ელექტროენეგიის გადასახადი
2. ბუნებრივი აირის გადასახადი
3. წყალმომარაგების გადასახადი
4. ნაგვის გატანისა და დასუფთავების გადასახადი
5. ლიფტის მომსახურების გადასახადი
6. ბინის ქირის გადასახადი
7. საცხოვრისის დაცვასთან დაკავშირებული გადასახადი
8. სხვა კომუნალური გადასახადი (დაასახელეთ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.5. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დაგეხარჯათ გათბობის, განათების, საკვების მომზადების მიზნით
საწვავის შესაძენად გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯის სახე

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. თხევადი აირი (ბალონის შეძენის ჩათვლით)
2. ნავთი
3. დიზელი
4. შეშა
5. ნახშირი
6. წივა
7. გათბობის ან განათების მიზნით სხვა საწვავი (დაასახელეთ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.6. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი გადაიხადეთ საცხოვრებელთან
მომსახურებასა და საქონელზე გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯის სახე

1. სტაციონარული და უკაბელო ტელეფონით საუბრის
გადასახადი (სააბონენტო, წუთობრივი, საერთაშორისო ...)
2. მობილური ტელეფონის საუბრის გადასახადი
3. ფასიანი სატელევიზიო არხის გადასახადი
4. ინტერნეტის გადასახადი
5. ტელეფონის დადგმისა და მობილური ტელეფონის ნომრის
შეძენის გადასახადი
6. მრიცხველის (ელექტრო, გაზის, წყლის) შეძენისა და
დაყენების გადასახადი
7. საფოსტო მომსახურების გადასახადი
8. ბუნებრივი აირის შეყვანის გადასახადი
9. სხვა საქონლისა და მომსახურების გადასახადი
(დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(ბინა/სახლი)

დაკავშირებულ

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

2. ხარჯები ავეჯსა და საოჯახო მოწყობილობაზე
2.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ ავეჯის, საოჯახო ნივთების შეძენასა და შეკეთებაზე გასულ
სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით? (გთხოვთ, შეძენის ხარჯები მიუთითოთ მოტანის და დამონტაჟების

ღირებულების ჩათვლით, თუ ის შედის მთლიან ფასში)

გასულ
თვეში

ხარჯის სახე

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. მაგიდა
2. სკამები, სავარძლები
3. დივანი, ტახტი
4. საწოლი
5. ტანსაცმლის კარადა
6. ჭურჭლის კარადა
7. წიგნის კარადა და წიგნის თაროები
8. საძინებელი ოთახის გარნიტური
9. სასადილო ოთახის გარნიტური
10. სამზარეულოს გარნიტური
11. კაბინეტის გარნიტური
12. ხალიჩა, ნოხი
13. ჭაღი, ბრა და განათების სხვა საშუალებები
14. კედლის და მაგიდის საათი
15. სხვა (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
16. ავეჯის და საოჯახო ნივთების შეკეთება
2.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ საოჯახო საჭიროებისათვის საფეიქრო ნაწარმის შესაძენად
გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1. საბანი
2. ლეიბი და მატრასი
3. ბალიში
4. ლოგინის თეთრეული
5. საწოლის გადასაფარებელი
6. პირსახოცი, სამზარეულოს ტილო
7. ფარდა
8. სუფრა
9. სხვა საფეიქრო ნაწარმი (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

2.3. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ საოჯახო ტექნიკისა და მოწყობილობების შესაძენად, მათ
დაყენებასა და რემონტზე გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით? (გთხოვთ, შეძენის ხარჯები მიუთითოთ

მოტანის და დამონტაჟების ღირებულების ჩათვლით, თუ ის შედის მთლიან ფასში)
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. ელექტროქურა
2. გაზქურა
3. ნავთქურა
4. წყლის გამაცხელებელი მოწყობილობა (ავზი, ატმორი და
სხვ.)
5. გამთბობი მოწყობილობა (გაზის, ელექტრო ან შეშის
ღუმელი)
6. მაცივარი და საყინულე
7. სარეცხი და საშრობი მანქანა
8. მტვერსასრუტი და საპრიალებელი
9. საკერავი მანქანა
10. საქსოვი მანქანა
11. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
12. კონდენციონერი
13. საოჯახო ტექნიკის და მოწყობილობების დაყენება და
შეკეთება (ხელოსნის მომსახურებისა სათადარიგო

ნაწილების შესაძენად გაწეული ხარჯების ჩათვლით)

14. სხვა საოჯახო ტექნიკა და მოწყობილობები (დაასახელეთ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ საოჯახო საჭიროებისათვის ჭურჭელის შესაძენად გასულ სამ
თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1. ჭურჭელი (მინის, ბროლის, პლასტმასის და ა. შ.)
2. სადილის/ჩაის/ყავის სერვიზი
3. სამზარეულოს ჭურჭელი (ქვაბი, ტაფა, ჩაიდანი და ა. შ.)
4. დანები/ჩანგლები/კოვზები
5. სამზარეულოს ელექტრო მოწყობილობები (მიქსერი,
წვენსაწური, ყავადანი, ტოსტერი და სხვა)
6. სხვა ჭურჭელი (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

3. ხარჯები ტანსაცმელზე, ფეხსაცმელსა და ქსოვილებზე
3.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ თქვენი შინამეურნეობის 13 წლისა და უფროსი ასაკის
წევრების ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შესაძენად გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
ქალი = ქ,
კაცი = კ

შემოხაზეთ მხოლოდ
ერთი. საჭიროების
შემთხვევაში
გამოიყენეთ ადგილი
ცხრილის ბოლოში

საგანი

1. ტყავისა და ბეწვის ტანსაცმელი (ქურქი,
დუბლიონკა)

ქ

კ

2. პალტო, ქურთუკი, ლაბადა, საწვიმარი

ქ

კ

3. კოსტუმი (შარვალი და პიჯაკი ერთად)

ქ

კ

4. პიჯაკი

ქ

კ

5. შარვალი

ქ

კ

6. კაბა, პერანგი, მაისური

ქ

კ

7. სვიტერი, ჯემპრი, ჟაკეტი

ქ

კ

8. სპორტული ტანსაცმელი

ქ

კ

9. საცვალი, საცურაო კოსტუმი

ქ

კ

10. წინდა, კოლგოტი

ქ

კ

11. ქუდი, ბერეტი, შარფი, ხელთათმანები

ქ

კ

12. სხვა ტანსაცმელი (დაასახელეთ) –––––––––––––––

ქ

კ

13. საზაფხულო ფეხსაცმელი

ქ

კ

14. ზამთრის ფეხსაცმელი

ქ

კ

15. საგაზაფხულო-საშემოდგომო ფეხსაცმელი

ქ

კ

16. სპორტული ფეხსაცმლი

ქ

კ

17. საშინაო ფეხსაცმლი

ქ

კ

ქ

კ

ქ

კ

ქ

კ

ქ

კ

ქ

კ

18. პირადი მოხმარების ნივთები (ჩანთები,
ხელჩანთები, ჩემოდნები და ა.შ.) და აქსესუარები
(ქამრები, თასმები, ღილები, ელვა შესაკრავი,
ჰალსტუხი, ცხვირსახოცი, წინსაფარი და ა.შ.)
19. ტანსაცმლის შეკერვა, ქსოვა, გადაკეთება
20. ტანსაცმლის ქიმწმენდა, რეცხვა, შეღებვა
21. ფეხსაცმლის შეკერვა და შეკეთება
22. ტანსაცმლის დაქირავება
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გასულ
თვეში

ორი
თვის
წინ

სამი
თვის
წინ

გასულ სამ
თვეში
უფასოდ
მიღებული

3.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ თქვენი შინამეურნეობის 13 წელზე უმცროსი ასაკის
წევრების ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შესაძენად გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
0–დან 3 წლამდე = პ,
3–დან 13 წლამდე = მ

საგანი

შემოხაზეთ მხოლოდ
გასულ
ერთი. საჭიროების
შემთხვევაში გამოიყენეთ თვეში
ადგილი ცხრილის
ბოლოში

1. საზაფხულო ტანსაცმელი

პ

მ

2. ზამთრის ტანსაცმელი

პ

მ

3. საგაზაფხულო-საშემოდგომო ტანსაცმელი

პ

მ

4. წინდა, კოლგოტი

პ

მ

5. საცვალი

პ

მ

6. სხვა ტანსაცმელი (დაასახელეთ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

პ

მ

7. საზაფხულო ფეხსაცმელი

პ

მ

8. ზამთრის ფეხსაცმელი

პ

მ

9. საგაზაფხულო-საშემოდგომო ფეხსაცმელი

პ

მ

10. საშინაო ფეხსაცმელი

პ

მ

11. ტანსაცმლის ქიმწმენდა, რეცხვა, შეღებვა

პ

მ

პ

მ

პ

მ

პ

მ

პ

მ

პ

მ

პ

მ

პ

მ

პ

მ

პ

მ

12. ფეხსაცმლის შეკერვა და შეკეთება
13. ჩანთები, ქამრები და სხვა აქსესუარები
14. ტანსაცმლის შეკერვა, ქსოვა, გადაკეთება
15. ტანსაცმლის დაქირავება
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ორი
თვის
წინ

სამი
თვის
წინ

გასულ სამ
თვეში
უფასოდ
მიღებული

3.3. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარის საბავშვო ნივთები და მოწყობილობები შეიძინეთ გასულ სამ თვეში
შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. საბავშვო ეტლი, მანეჟი, ჭოჭინა, სასწორი და ა. შ.
2. ბავშვის ჰიგიენური საშუალებები (საფენები, კრემები,
ზეთები, პუდრები და ა. შ.)
3. საწოვარა, ბოთლები, და ა. შ.
4. სხვა (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ თქვენი შინამეურნეობის
ქსოვილების შესაძენად გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ქსოვილის სახეები

საჭიროებისათვის

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. ბამბის ქსოვილი
2. შალის ქსოვილი
3. აბრეშუმის ქსოვილი
4. სელის ქსოვილი
5. სინთეტიკური ქსოვილი
6. სხვა ქსოვილი (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.5. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ თქვენი შინამეურნეობის წევრებისათვის პირადი
მოხმარების/ჰიგიენის საგნების და მომსახურების შესაძენად გასულ სამ თვეში?
გასულ
თვეში

მოხმარების საგნები

1. ელექტრო ხელსაწყოების (ელექტროსაპარსები, თმის
საშრობები, თმის დასახვევები და სხვა) შეძენა და შეკეთება
2. არაელექტრო ხელსაწყოები (საპარსები, თმის დასახვევები,
სავარცხლები, მაკრატლები, კბილის ჯაგრისები, თმის
სამაგრები, ფრჩხილების მოვლის საშუალებები)
3. საპნები, საპარსი საშუალებები, შამპუნები, კბილის პასტები,
სახის გამწმენდი საშუალებები და სხვა
4. სარეცხი საშუალებები (ტანსაცმლსა და ჭურჭლის სარეცხი
საშუალება, ფანჯრის, აბაზანის საწმენდი და სხვა მსგავსი
საშუალებები)
5. ლოსიონები, დეზედორები, თმის საღებავები, თმის ლაქები
6. სუნამოები, ტუალეტის წყალი, ოდეკოლონები
7. ტუჩის საცხი, ტუში, ლაქი სახის საცხი და ა.შ.
8. დალაქის, სტილისტის, მასაჟისტის მომსახურება, აბანოები,
საუნა, სოლარიუმი და სხვა
9. სხვა (დაასახელეთ) ________________________________
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გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

4. სამომხმარებლო ხარჯები ტრანსპორტზე
4.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ სატრანსპორტო საშუალებების შესაძენად გასულ სამ თვეში
შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები
1.

მსუბუქი ავტომობილი

2.

მიკროავტობუსი, ავტობუსი ან სატვირთო ავტომობილი

3.

მოტოციკლი, მოპედი, მოტოროლერი ან კვადროციკლი

4.
5.

ველოსიპედი
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები (ავტომისაბმელი, ურემი,
საზიდარი და ა. შ) (დაასახელეთ) ––––––––––––––––

ორი თვის
წინ

სამი თვის
წინ

გასულ სამ თვეში
უფასოდ
მიღებული

4.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, იყენებდა თუ არა თქვენი შინამეურნეობა ან მისი რომელიმე წევრი საკუთარი
სარგებლობისათვის რაიმე სატრანსპორტო საშუალებას გასულ სამ თვეში?
1. დიახ;  გააგრძელეთ
არა; 4.3-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ საკუთარი მოხმარებისათვის ტრანსპორტის
ექსპლოატაციაზე ბოლო სამი თვის მანძილზე შემდეგი სიის მიხედვით?
ინტერვიუერს: მაგალითად, თუ საკუთარი ავტომობილი გამოიყენება როგორც ტაქსი, არ შეიტანოთ საწვავის ის

ხარჯები, რაც გასწიეს ავტომობილის, როგორც ტაქსის ექსპლოატაციაზე, შეიტანეთ მხოლოდ საწვავის ის
ხარჯები, რაც გასწიეს ავტომობილის ექსპლოატაციაზე საკუთარი შინამეურნეობისა და მისი წევრების)
სარგებლობისათვის
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ორი თვის
წინ

სამი თვის
წინ

გასულ სამ თვეში
უფასოდ
მიღებული

საბურავის შეძენა
აკუმულატორის შეძენა
სხვა სათადარიგო ნაწილების, მასალებისა და აქსესუარების შეძენა
საწვავის შეძენა (ბენზინი, დიზელი, გაზი და ა.შ.)
ავტომობილის დიაგნოსტიკა და შეკეთება
ავტომობილის ტექდათვალიერება
სხვა აუცილებელ გადასახადები
ავტომობილის რეცხვა
ხარჯები მოძრაობის წესების დარღვევაზე (არაოფიციალურიც)
ავტოფარეხისა და პარკირების ადგილის დაქირავება
ზეთისა და ფილტრის შეცვლა
პირადი სატრანსპორტო საშუალებების მოვლის და შეკეთების სხვა
ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.3. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ რაიმე ტვირთის გადაზიდვაზე გასულ სამ თვეში შემდეგი
სიის მიხედვით? (გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აქ არ შედის დასვენებასთან და სამეწარმეო

საქმიანობასთანს დაკავშირებით ტვირთის გადაზიდვის ხარჯები)

გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები
1.
2.
3.
4.

ორი თვის
წინ

სამი თვის
წინ

გასულ სამ თვეში
უფასოდ
მიღებული

სატრანსპორტო საშუალების დაქირავება
საწვავის შეძენა
მტვირთავების მომსახურება
სხვა (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––

4.4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, მგზავრობასთან დაკავშირებით სულ რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ
გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აქ არ შედის დასვენებასთან,

სამეწარმეო საქმიანობასთნ და სამსახურებრივ მივლინებასთან (მათ შორის სასწავლებლად, კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად და ა.შ.) დაკავშირებული მგზავრობის ხარჯები
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა
საგარეუბნო ტრანსპორტით მგზავრობა
ქვეყნის შიგნით საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობა
ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა ტრანსპორტით მგზავრობა
კვება მგზავრობის დროს
სასტუმროს, დასასვენებელი სახლების, მოტელების
მომსახურება/ბინის დაქირავება
სხვა (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ორი თვის
წინ

სამი თვის
წინ

გასულ სამ თვეში
უფასოდ
მიღებული

5. ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვაზე
5.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, არის თუ არა თქვენს შინამეურნეობაში ქრონიკული ავადმყოფი ან შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირი? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 5.2-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ ქრონიკულად დაავადებული ან
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე წევრის მიმდინარე (არასტაციონარულ) მკურნალობაზე, გასულ სამ
თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. მედიკამენტების შეძენა მიმდინარე მკურნალობისთვის
2. ექიმთან მიღება და სამკურნალო პროცედურების ჩატარება
3. სამედიცინო ლაბორატორიების მომსახურება, ანალიზები
4. სხვა (საჩუქარი ექიმს, ექთანს და ა. შ) (დაასახელეთ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, იავადმყოფა თუ არა შინამეურნეობის თუნდაც ერთმა წევრმა გასულ სამ
თვეში?(შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 5.3-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დაიხარჯა შინამეურნეობის წევრთა ავადმყოფობის მიმდინარე
(არასტაციონარულ) მკურნალობაზე, გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?

ინტერვიუერს: აქ არ შედის ხარჯები ქრონიკული დაავადებების მიმდინარე მკურნალობაზე
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება
2. ექიმთან მიღება და სამკურნალო პროცედურების ჩატარება
3. მედიკამენტების შეძენა
4. სამედიცინო ლაბორატორიების მომსახურება, ანალიზები
5. სხვა (საჩუქარი ექიმს, ექთანს და ა. შ) (დაასახელეთ)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.3. გთხოვთ გვიპასუხოთ, ხომ არ იმკურნალა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა სტაციონარული წესით
(საავადმყოფოში დაწოლით) გასულ სამ თვეში (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 5.4-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ სტაციონარულ მკურნალობაზე
გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. საავადმყოფოს მომსახურება (საწოლი, პროცედურები და ა.შ.)
2. ქირურგიული ოპერაციის გაკეთება
3. მედიკამენტების შეძენა
4. სამედიცინო ლაბორატორიების მომსახურება, ანალიზები
5. სტაციონარული მკურნალობისთვის ერთიანად გადახდილი
თანხა
6. სხვა (საჩუქარი მკურნალი ექიმისათვის ან საავადმყოფოს

სხვა პერსონალისათვის და სხვადასხვა არაოფიციალური
ხარჯები) (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––
5.4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, ხომ არ იმშობიარა ან ხომ არ ელოდა მშობიარობას თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე
წევრი გასულ სამ თვეში? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
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2. არა; 5.5-ზე
გთხოვთ გვითხრათ რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ წევრის (წევრების) მშობიარობასა და
ქალთა კონსულტაციებზე გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება
2. მედიკამენტების შეძენა
3. გადასახადი სამშობიაროში (ექიმის მომსახურების ჩათვლით)
4. ქალთა კონსულტაციის მომსახურება (პროცედურების,
ლაბორატორიული მომსახურების და ანალიზების
ჩათვლით)
5. სხვა ხარჯები (საჩუქარი მკურნალი ექიმისათვის ან

სამშობიაროს სხვა პერსონალისათვის და სხვა
არაოფიციალური ხარჯები) (დაასახელეთ)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.5. გთხოვთ გვიპასუხოთ, მიმართა თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა სტომატოლოგს გასულ სამ
თვეში?(შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 5.6-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ სტომატოლოგთან მკურნალობაზე
გასულ სამ თვეში შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. სტომატოლოგის მომსახურება და მასალები
2. მედიკამენტების შეძენა
3. სამედიცინო ლაბორატორიების მომსახურება, ანალიზები
4. სხვა (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––––––––
5.6. გთხოვთ გვიპასუხოთ, ხომ არ ჩაიტარა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა გასულ სამ თვეში
პროფილაქტიკური გამოკვლევა ან ხომ არ შეიძინეთ ყოველი შემთხვევისათვის მედიკამენტები?(შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 5.7-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ ამ მიზნით გასულ სამ თვეში?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. პროფილაქტიკურ გამოკვლევა
2. მედიკამენტების შეძენა
3. სხვა (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––––––––
5.7. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯა თვენმა შინამეურნეობამ ან შინამეურნეობის რომელიმე წევრმა
საკუთარი მოხმარებისათვის გასულ სამ თვეში სამედიცინო თერაპიული ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების
შესაძენად შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1. წნევის აპარატი, ფონეიდოსკოპი, სათვალე, ლინზები
2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ეტლი,
ყავარჯენი, პროტეზი
3. სამედიცინო მოწყობილობა (თერმომეტრი, ბინტი, ბამბა,
ერთჯერადი შპრიცი, პამპერსი მოზრდილთათვის და ა.შ.
შესაძენად)
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გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

6. ხარჯები განათლებასა და ბავშვის მოვლაზე
6.1. დადის თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი სკოლამდელ დაწესებულებაში ან გყავთ თუ არა
დაქირავებული ძიძა? (შემოხაზეთ)
1. დიახ  გააგრძელეთ
2. არა; 6.2-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში სკოლამდელი ასაკის ბავშვის (ბავშვების)
აღზრდაზე?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

გადასახადი სკოლამდელ დაწესებულებაში

2.

სასწავლო ნივთების შეძენა (ფანქარი, ფლომასტერი,
სახატავი რვეული. ჩანთა და ა.შ.)

3.

ძიძის დაქირავება

4.

ექსკურსიაზე, ზეიმზე ან სხვა სახის ღონისძიებაზე
ერთიანად გადახდილი თანხა
სხვა არაოფიციალური ხარჯები (საჩუქარის შეძენა

5.
6.

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

დაწესებულების პერსონალისათვის და ა. შ.)
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.2. სწავლობს თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი სკოლაში (გიმნაზიაში, ლიცეუმში)? (შემოხაზეთ)
1. დიახ  გააგრძელეთ
2. არა; 6.3-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში ბავშვის (ბავშვების) განათლების
მიღებაზე სკოლაში?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

სწავლის გადასახადი

2.

სასწავლო ნივთების შეძენა (ფანქარი, ავტოკალამი,
სახაზავი, რვეული, სასკოლო ჩანთა და ა.შ.)
სახელმძღვანელოების და სასწავლო მასალების (ქსეროქსი
და ა.შ.) შეძენა
ექსკურსიაზე, ბანკეტზე ან სხვა სახის ღინისძიებაზე
ერთიანად გადახდილი თანხა
არაოფიციალური ხარჯები (საჩუქარის შეძენა

3.
4.
5.
6.

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

მასწავლებლებისათვის და ა. შ.)
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.3. მეცადინეობდა თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი რეპეტიტორთან ან დადიოდა თუ არა
რომელიმე წრეზე (მუსიკის, ცეკვის, ცურვის და ა.შ.)? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 6.4-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ სასწავლო მასალებსა და სწავლის საფასურზე შემდეგი სიის
მიხედვით გასულ სამ თვეში?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.
2.

რეპეტიტორთან სწავლის გადასახადი და სასწავლო
მასალები
წრეზე (წრეებზე) მეცადინეობის გადასახადი და სასწავლო
მასალები
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გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

6.4. სწავლობს თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში - კოლეჯში (ყოფილი ტექნიკუმი, ყოფილი პროფსასწავლებელი და ა. შ.)? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 6.5-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში პროფესიული განათლების მიღებაზე?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

სწავლის გადასახადი

2.

სასწავლო ნივთების შეძენა (ფანქარი, ავტოკალამი,
სახაზავი და ა.შ.)
სახელმძღვანელოების და სასწავლო მასალების (ქსეროქსი
და ა.შ.) შეძენა
ექსკურსიაზე, ბანკეტზე ან სხვა სახის ღინისძიებაზე
ერთიანად გადახდილი თანხა
არაოფიციალური ხარჯები (საჩუქარის შეძენა

3.
4.
5.
6.

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

მასწავლებლებისათვის და ა. შ.)
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.5. სწავლობს თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი უმაღლეს სასწავლებელში (ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა, რეზიდენტურა, დოქტორანტურა)? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 6.6-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში უმაღლესი განათლების მიღებაზე?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გადასახადი

2.

სასწავლო ნივთების შეძენა (ფანქარი, ავტოკალამი და ა.შ.)

3.

სახელმძღვანელოები და სასწავლო მასალები (ქსეროქსი და
ა.შ.)
ექსკურსიაზე, ბანკეტზე ან სხვა სახის ღინისძიებაზე
ერთიანად გადახდილი თანხა
არაოფიციალური ხარჯები (საჩუქარის შეძენა

4.
5.
6.

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

ლექტორისათვის და ა. შ.)
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.6. დადიოდა თუ არა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი პროფესიის შესასწავლად ან კვალიფიკაციის
ასამაღლებელად (კომპიუტერის, უცხო ენის და ა.შ. ან რაიმე ხელობის შესწავლა და სხვა) გასული სამი თვის
განმავლობაში? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 7-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯა თქვენმა შინამეურნეობამ მისი რომელიმე წევრის (წევრების)
პროფესიის შესწავლაზე ან კვალიფიკაციის ამაღლებაზე გასულ სამ თვეში?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

სწავლის გადასახადი

2.

სასწავლო ნივთების შეძენა (ფანქარი, ავტოკალამი და ა.შ.)

3.

სახელმძღვანელოები და სასწავლო მასალები (ქსეროქსი და
ა.შ.)

4.

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
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გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

7. ხარჯები დასვენებაზე, გართობასა და კულტურაზე
7.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საქონლისა და მომსახურების
შესაძენად გასულ სამ თვეში?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

ორი
თვის
წინ

სამი
გასულ სამ
თვის თვეში უფასოდ
წინ
მიღებული

1. ტელევიზორი
2. აუდიო/ვიდეო/რადიო აპარატურა და მისი აქსესუარები (ვიდეომაგნიტოფონი, კამერა და ა. შ.)
3. მუსიკალური ინსტრუმენტები და მისი აქსესუარები
4. ფოტო აპარატურა და მისი აქსესუარები
5. პერსონალური კომპიუტერი და მისი აქსესუარები
6. სათამაშოები ( მანქანები, კონსტრუქტორები, თოჯინები და ა. შ.)
7. სპორტული ინვენტარი (ბურთი, ჩოგანი, თხილამურები და ა. შ.)
8. კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები (კინო, თეატრი,
ოპერა, კონცერტი, ცირკი, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, გამოფენა, სპორტული
ღონისძიებები და სხვა)
9. წიგნები, მხატვრული ტილოები, ქანდაკებები და სხვა
10. ჟურნალ-გაზეთები
11. გართობისა და დასვენების დაწესებულებებით (სპორტული დარბაზებით,
საცურაო აუზებით, ჩოგბურთის კორტებით, გასართობი ატრაქციონებით
და სხვ.) სარგებლობა
12. ფოტოსურათების და ფოტო მასალების დაბეჭდვა, სათადარიგო
ნაწილების (ფირი, კასეტა, ბატარეა და ა.შ.) ყიდვა
13. შინაური ცხოველების (ძაღლი, კატა), თევზებისა და დეკორატიული
მცენარეების ყიდვა და მათ მოვლასთან დაკავშირებული ხარჯები
14. აზარტულ თამაშები (ლატარეა, ტოტალიზატორი, კაზინო, პოკერ–კლუბი
და სხვა აზარტული დაწესებულება)
15. სტაციონარული ან უკაბელო ტელეფონის აპარატი, მობილური
ტელეფონები, პეიჯერის აპარატი და მათი აქსესუარები
16. სხვა საქონელზე და მომსახურებაზე დასვენებისა და გართობისათვის
გაწეული ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––––––
17. დასვენების, გართობის და კულტურისათვის განკუთვნილი ხანგრძლივი
მოხმარების საგნების შეკეთება
7.2. გასულ სამ თვეში ხომ არ ყოფილა თქვენი შინამეურნეობის რომელიმე წევრი დასასვენებლად (აგარაკზე,
კურორტზე, სანატორიუმში და ა. შ.) ქვეყნის ფარგლებს შიგნით ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ
(საზღვარგარეთ)? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 8-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში დასვენებისთვის შემდეგი
ჩამონათვალის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები ქვეყნის ფარგლებს შიგნით დასვენებისთვის
1. სასტუმროს, სანატორიუმის მომსახურება ან კერძო ბინის დაქირავება
2. კვება
3. დასვენებასთან დაკავშირებული მგზავრობის ხარჯები
4. დასვენებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) ––––––
5. დასვენებასთან დაკავშირებით ერთიანად გადახდილი თანხა
ხარჯების სახეები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ (საზღვარგარეთ) დასვენებისთვის
6. სასტუმროს, სანატორიუმის მომსახურება ან კერძო ბინის დაქირავება
7. კვება
8. დასვენებასთან დაკავშირებული მგზავრობის ხარჯები
9. დასვენებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) ––––––
10. დასვენებასთან დაკავშირებით ერთიანად გადახდილი თანხა
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ორი
თვის
წინ

სამი
თვის
წინ

გასულ სამ
თვეში უფასოდ
მიღებული

8. რიტუალებთან დაკავშირებული ხარჯები
8.1. გასული სამ თვეში გაიმართა თუ არა თქვენს შინამეურნეობაში რაიმე წვეულება (ქორწილი, ნათლობა,
დაბადების დღე, დაკრძალვა და ა. შ.)? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
2. არა; 8.2-ზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ ამ წვეულებაზე (წვეულებებზე) გასულ სამ თვეში
შემდეგი ჩამონათვალის მიხედვით?
ინტერვიუერს: თუ რესპოდენტმა რიტუალთან დაკავშირებული სასურსათო და არასასურსათო ხარჯები

ერთიანად გადაიხადა, ჩაწერეთ მე-16 სტრიქონში

გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

სასურსათო ხარჯები:
1.

პური და პურპროდუქტები

2.

ხორცი

3.

თევზი

4.

რძე, რძის პროდუქტები

5.

კვერცხი

6.

ხილი

7.

ბოსტნეული

8.

შაქარი, ჩაი, ყავა

9.

საკონდიტრო ნაწარმი

10.

უალკოჰოლო სასმელები

11.

ალკოჰოლური სასმელები

12.

სხვა სურსათი (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

არასასურსათო ხარჯები:
13.

სარიტუალო ატრიბუტების ყიდვა, დარბაზის,
მაგიდების, ჭურჭლის და ა.შ. დაქირავება

14.

მუსიკოსების, ვიდეო ოპერატორის, ფოტოგრაფის,
პერსონალის (მზარეული, მიმტანი) მომსახურება

15.

სხვა არასასურსათო ხარჯები (დაასახელეთ) ––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
რიტუალთან დაკავშირებული ერთიანად გადახდილი
თანხა

16.

8.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ სხვა ოჯახის ქორწილში, ნათლობაში, დაბადების დღეზე,
დაკრძალვაზე და სხვა რიტუალთან დაკავშირებით გასულ სამ თვეში?
ინტერვიუერს: მესამე პუნქტში არ შეიყვანოთ ამ კითხვის მიხედვით გათვალისწინებული მგზავრობის, სასტუმროს

ან ბინის ხარჯები თუ ის უკვე შეყვანილია კითხვა 4.4. ში

გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

საჩუქრები (შეაფასეთ ლარებში)

2.

გაჩუქებული ფულის რაოდენობა

3.

მგზავრობასა და ღამისთევაზე (სასტუმროში/კერძო
ბინაზე) გაწეული ხარჯები
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.
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გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

9. სხვა ხარჯები
9.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში რა გასავალი ჰქონდა თქვენს შინამეურნეობას შემდეგი სიის
მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

საზღვარგარეთ მყოფ ახლობლებისათვის გაგზავნილი ფული ან ამანათი
(გთხოვთ ამანათის ღირებულება მიახლოებით მაინც შეაფასოთ)
გაჩუქებული ფულის რაოდენობა ან ნივთების, პროდუქტების ღირებულება
(რიტუალთან დაკავშირებული საჩუქრის გარდა)
საფინანსო, საკომისიო მომსახურება (ფულის გადარიცხვა და სხვა)
იურიდიულ მომსახურებაზე (ნოტარიუსის, ადვოკატის, იურიდიული
კონსულტაციის და სხვ.)
ფულის დაკარგვა

8.

დამლაგებლის, შინამოსამსახურის ან მზარეულის დაქირავების ხარჯები
დაბადების, პირადობის, ქორწინების, გარდაცვალების მოწმობაზე და
პარსპორტზე გაწეული ხარჯი
ქორწინება-განქორწინების სააგენტოების მომსახურება

9.

გადასახადი ნებართვაზე (ნადირობა, თევზჭერა, ხის მოჭრა და ა.შ.)

ორი
თვის
წინ

სამი
თვის
წინ

გასულ სამ
თვეში უფასოდ
მიღებული

10. ავტომობილის მართვის სწავლების, მართვის მოწმობის მიღების ხარჯები
11. სხვა ხარჯები და გადასახადები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––

9.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში რამდენი ლარი დახარჯა დაზღვევაზე თქვენმა შინამეურნეობამ?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

სიცოცხლის დაზღვევა
საპენსიო დაზღვევა
უბედური შემთხვევის დაზღვევა
სამედიცინო დაზღვევა
სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევა
ქონების დაზღვევა
სხვა დაზღვევა (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––

10.ხარჯები გადამუშავებისთვის შეძენილ პროდუქტზე ან საკლავზე
10.1. გასულ სამ თვეში თუ შეიძინეთ ან მიიღეთ უფასოდ რაიმე პროდუქტი, ცოცხალი ცხოველი ან ფრინველი
მათი შემდგომი გადამუშავების (სახორცედ გამოყენების) მიზნით (ღვინის, მურაბის, კომპოტის, ჯემის,
საწებლის, დაკონსერვებული სადილის და ა. შ. მომზადება)? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
არა; მე–2 ნაწილზე
გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში ამ პროდუქტების შესაძენად შემდეგი სიის
მიხედვით?
ხარჯების სახეები

ნაყიდი
გასულ ორი თვის სამი
უფასოდ
უფასოდ
განზ.
პროდუქტის თვეში
წინ
თვის წინ მიღებულის მიღებულის
ერთ.
რაოდენობა (ლარი) (ლარი) (ლარი) რაოდენობა ღირებულება

1. მარცვლეული (სიმინდი, ხორბალი, სოიო და სხვა) (კგ)
2. ყურძენი ან ჭაჭა (ღვინისათვის, არყისთვის,
(კგ)
ბადაგისათვის და სხვა)
3. ცხიმი დაკონსერვებული სადილებისთვის
(ლ)
4. პამიდორი, ტყემალი ან სხვა, საწებლებისთვის
(კგ)
5. ხილი კომპოტის, მურაბისა და ჯემისთვის
(კგ)
6. ბოსტნეული მწნილებისთვის
(კგ)
7. ბოსტნეული (პამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა,
(კგ)
სტაფილო და ა. შ.) დასაკონსერვებლად
8. ხორცი დასაკონსერვებლად
(კგ)
9. დასაკლავი ცოცხალი ცხოველი ან ფრინველი
(სული)
10. რძე
(ლ)
11. შაქარი
(კგ)
12. მარილი
(კგ)
13. თევზეული
(კგ)
14. სხვა (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––
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ნაწილი 2. სოფლის მეურნეობა
1. მიწათმოქმედება
1.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში მიწასთან დაკავშირებულ გადასახდელებში რამდენი ლარი
დახარჯეთ?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები
1.

მიწის გადასახადი

2.
3.

მიწის იჯარა
სხვა გადასახდელები (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ გასულ სამ თვეში სახლისა და სასოფლო-სამეურნეო
მიწისათვის ტექნიკისა და იარაღების შესაძენად და შესაკეთებლად შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1. ტრაქტორი
2. მინიტრაქტორი ან მოტობლოკი
3. მიწის დასამუშავებელი მცირე იარაღების (თოხი, ბარი,
ცელი, ნამგალი, ფოცხი და ა. შ.)
4. ხის დასამუშავებელი მცირე იარაღები (შალაშინი, ხერხი,
ნაჯახი და ა.შ.)
5. ლითონის დასამუშავებელი მცირე იარაღები (ქლიბი, ხელის
ბურღი და ა.შ.)
6. დაზგა, ჩარხი, ელექტრობურღი, ელექტროხერხი, წყლის
ტუმბო და სხვა შედარებით დიდი ზომის ინსტრუმენტები
და ელექტრომოწყობილობები
7. სხვა იარაღები და აპარატურა (ჩაქუჩი, ბრტყელტუჩა,
ვენახის შესაწამლი აპარატი, არყის სახდელი მოწყობილობა,
კიბე, ურიკა, შლანგი და ა. შ.)
8. ზემოთჩამოთვლილი ტექნიკისა და იარაღების შეკეთებისა
და შენახვის ხარჯები
9. სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.3. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში თუ გასწია თქვენმა შინამეურნეობამ მიწის მოვლასთან
დაკავშირებული რაიმე ხარჯი, რამდენ ლარს შეადგენდა იგი შემდეგი სიის მიხედვით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

სასუქის შეძენა

2.

შხამქიმიკატების შეძენა

3.

მიწის მორწყვა

4.

ტექნიკის დაქირავება მიწის ხვნის, კულტივირების და
სხვა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისათვის
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისათვის (ტრაქტორი,
კომბაინი, მოტობლოკი და ა.შ.) საწვავის შეძენა

5.
6.

თესლის შეძენა

7.

ნერგების, ჩითილების შეძენა

8.

მუშახელის დაქირავება

9.

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
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გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

1.4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში
ბოლოსთვის?

რა რაოდენობის მოსავალი მიიღეთ, აქედან რამდენი მოიხმარეთ და რამდენი დაგრჩათ მარაგში გასული თვის

ინტერვიუერს: მოხმარების შესაბამის (3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14) სვეტებში შეიტანეთ შინამეურნეობის მიერ მოწეული მოსავლის ან მისგან დარჩენილი მარაგების მოხმარება
გასულ სამ თვეში. არ შეიტანოთ ნაყიდი პროდუქტების მოხმარება.

1.

ხორბალი

2.

სიმინდი

3.

კიტრი

4.

პამიდორი

5.

ჭარხალი

6.

სტაფილო

7.

კარტოფილი

8.

კომბოსტო

9.

ბადრიჯანი

10. ხახვი
11. ნიორი
12. ფხალეული, მწვანე ლობიო, ბარდა
13. საზამთრო, ნესვი, გოგრა
14. მწვანილი, ბოლოკი, წიწაკა
15. პირუტყვის საკვები კულტურები (სოიო, ქერი,
შვრია და ა. შ.)
16. პირუტყვის უხეში საკვები (თივა, ჩალა, ნამჯა)
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გაჩუქება გასულ
სამ თვეში, სულ

გაფუჭება გასულ
სამ თვეში, სულ

მარაგი გასული
თვის ბოლოს

6

მიღბული
თანხა

5

გაყიდვა

მოხმარდა
ცხოველებს გასულ
სამთვეში, სულ

4

მიღბული
თანხა

სათესლედ
გამოყენება გასულ
სამთვეში, სულ

3

სამი თვის წინ

გაყიდვა

გადამუშავება
გასულ სამთვეში,
სულ

2

ორი თვის წინ

მიღბული
თანხა

შინამეურნეობაში
მოხმარება გასულ
სამთვეში, სულ

1

გასულ თვეში

გაყიდვა

პროდუქციის დასახელება

მოსავლის
რაოდენობაგასულ
სამთვეში, სულ (კგ)

მოხმარება (მარაგიდან მოხმარების ჩათვლით)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17. ხმელი ლობიო, ბარდა
18. კურკოვანი ხილი (ბალი, ქლიავი, ატამი,
ტყემალი და ა.შ.)
19. ვაშლი
20. მსხალი
21. სხვა თესლოვანი ხილი (კომში, ზღმარტლი და
ა.შ.)
22. ციტრუსი (ლიმონი, მანდარინი, ფორთოხალი)
23. სუბტროპიკული ხილი (ხურმა, ბროწეული,
ლეღვი, კარალიოკი, კივი, ფეიხოა და ა.შ.)
24. ყურძენი
25. კენკროვანები (მარწყვი, ჟოლო, მოცხარი,
მაყვალი, ხურტკმელი)
26. კაკალი, თხილი, ნუში
27. ჩაი (ნედლეული)
28. მზესუმზირა
29. თამბაქო
30. ყვავილები (ცალი)
32. ვაზის, ციტრუსის, ხეხილის ნერგები (ცალი)
33. ბოსტნეულის ჩითილები (ცალი)
34. დაფნა
35. სხვა (მიუთითეთ) ___________________
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გაჩუქება გასულ
სამ თვეში, სულ

გაფუჭება გასულ
სამ თვეში, სულ

მარაგი გასული
თვის ბოლოს

6

მიღბული
თანხა

5

გაყიდვა

მოხმარდა
ცხოველებს გასულ
სამთვეში, სულ

4

მიღბული
თანხა

სათესლედ
გამოყენება გასულ
სამთვეში, სულ

3

სამი თვის წინ

გაყიდვა

გადამუშავება
გასულ სამთვეში,
სულ

2

ორი თვის წინ

მიღბული
თანხა

შინამეურნეობაში
მოხმარება გასულ
სამთვეში, სულ

1

გასულ თვეში

გაყიდვა

პროდუქციის დასახელება

მოსავლის
რაოდენობაგასულ
სამთვეში, სულ (კგ)

მოხმარება (მარაგიდან მოხმარების ჩათვლით)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.5. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში თუ გადაამუშავეთ მარცვლეული, ხილი, ბოსტნეული ან ჩაი, რა რაოდენობის ნაწარმი მიიღეთ, რამდენი მოიხმარეთ და
რამდენი დაგრჩათ მარაგში შემდეგი სიის მიხედვით?
ინტერვიუერს: აქ უნდა შეიტანოთ ინფორმაცია როგორც შინამეურნეობის მიერ მოწეული საკუთარი მოსავლისაგან, ასევე გადამუშავების მიზნით ნაყიდი ან

ახლობლებისაგან უსასყიდლოდ მიღებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების შინამეურნეობაში გადამუშავებით მიღებული ნაწარმის შესახებ

1.

ფქვილი

(კგ)

2.

ღვინო

(ლ)

3.

არაყი

(ლ)

4.

ზეთი მცენარეული

(ლ)

5.

საწებლები, ტომატი

(ლ)

6.

ჩირი, ჩურჩხელა, ტყლაპი

(კგ)

7.

კომპოტი, წვენი

(ლ)

8.

მურაბა, ჯემი

(ლ)

9.

მწნილი

(ლ)

10. დაკონსერვებული სადილები

(ლ)

11. მარცვლეულის გადამუშავებით მიღებული
სხვა პროდუქტები (ქატო და სხვა)

(კგ)

12. ჩაი

(კგ)

შინამეურნეობა
ში მოხმარება

მოხმარდა
ცხოველებს

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაჩუქება გასულ
სამთვეში, სულ

გაფუჭება
გასულ სამ
თვეში, სულ

მარაგი გასული თვის
ბოლოს

1

წარმოებული
პროდუქცია

პროდუქცია

ზომის ერთეული

მოხმარება (მარაგიდან მოხმარების ჩათვლით)

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

გასულ თვეში

13. სხვა (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ორი თვის წინ

სამი თვის წინ

2. მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, მეთევზეობა
2.1. გთხოვთ გვიპასუხოთ, ჰყავს თუ არა თქვენს შინამეურნეობას საკუთრებაში ან სარგებლობის უფლებით
პროდუქტიული შინაური ცხოველი ან ფრინველი ან აქვს თუ არა სატბორე მეურნეობა? (შემოხაზეთ)
1. დიახ;  გააგრძელეთ
არა; 2.6-ზე
გასულ სამ თვეში თუ გასწიეთ შინაური ცხოველის (ცხოველების) მოვლასთან დაკავშირებული რაიმე
ხარჯი, გთხოვთ გვიპასუხოთ, რამდენი ლარი დახარჯეთ შემდეგი სიის მიხედვით:
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.
2.
3.

გასულ სამ
ორი თვის სამი თვის
თვეში უფასოდ
წინ
წინ
მიღებული

ვეტერინარის მომსახურება
ტრანსპორტის მომსახურება (შინაური ცხოველების,
ფრინველების, ფუტკრის სკების, და ა. შ. ტრანსპორტირება)
მუშახელის დაქირავება

4.
5.

წამლები (ვეტერინარიული დანიშნულებით)
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.2. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში რამდენი ლარი დახარჯეთ პირუტყვის კვებასთან დაკავშირებით?
გასულ
თვეში

ხარჯების სახეები

1.

გასულ სამ
ორი
სამი
თვეში უფასოდ
თვის წინ თვის წინ
მიღებული

პირუტყვის უხეში საკვების (თივა, ჩალა, ნამჯა და ა. შ.) შეძენა

2.
3.

პირუტყვის, ფრინველისათვის სიმინდის, ხორბლის და სხვ. შეძენა
პირუტყვის, ფრინველის კომბინირებული საკვების და ქატოს
შეძენა
4.
თევზის საკვების შეძენა
5.
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) –––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.3. გთხოვთ გვიპასუხოთ, თქვენმა შინამეურნეობამ გასულ სამ თვეში რამდენი სული პროდუქტიული ან
გამოსაზრდელი შინაური ცხოველი, ფრინველი ან თევზი შეიძინა და რამდენი ლარი დახარჯა შემდეგი
სიის მიხედვით?
ინტერვიუერს: აქ არ შეიტანოთ ახლო პერიოდში დაკვლის მიზნით ნაყიდი პირუტყვი.
რაოდენობა
(სული)

სახეობა

1.

ძროხა (რძის მისაღებად, სანაშენედ)

2.

კამეჩი (რძის მისაღებად, სანაშენედ)

3.

ხბო, ზაქი (გასაზრდელად)

4.

ცხვარი, თხა (მატყლის, რძის მისაღებად)

5.

ბატკანი, თიკანი (გასაზრდელად)

6.

ღორი (სანაშენედ)

7.

გოჭი (გასაზრდელად)

8.

კურდღელი, ბოცვერი, ნუტრია (სანაშენედ)

9.

ცხენი ან კვიცი

10.

ვირი ან ჩოჩორი

11.

ქათამი

12.

ინდაური

13.

ბატი

14.

იხვი

15.

ციცარი

16.
17.
18.

წიწილი, ჭუკი, ჭუჭული
თევზი
ფუტკრის ოჯახი

19.

სხვა ცხოველი (დაასახელეთ) –––––––––––––––––
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ხარჯი (ლარი)
გასულ სამ
გასულ ორი თვის სამი თვის თვეში უფასოდ
მიღებული
თვეში
წინ
წინ

2.4. გთხოვთ გვიპასუხოთ, მეცხოველეობა-მეფრინველეობა–მეთევზეობის რა რაოდენობის პროდუქტი მიიღეთ გასულ სამ თვეში? აქედან რამდენი მოიხმარეთ და
რამდენი დაგრჩათ მარაგში გასული თვის ბოლოსთვის?
ინტერვიუერს: არ შეიტანოთ ნაყიდი პროდუქტების მოხმარება და მარაგები

1.

საქონლის ხორცი

(კგ)

2.

ღორის ხორცი

(კგ)

3.

სხვა ცხოველის ხორცი

(კგ)

4.

ფრინველის ხორცი

(კგ)

5.

რძე

(ლ)

6.

კვერცხი *

(ც)

7.

მატყლი, ბუმბული

(კგ)

8.

ტყავი

(ც)

9.

თაფლი

(კგ)

10. თევზი ან ლიფსიტა

შინამეურნეობაში
მოხმარება 1

გადამუშავება

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაჩუქება გასულ
სამთვეში, სულ

გაფუჭება გასულ
სამ თვეში, სულ

მარაგი გასული თვის
ბოლოს

1

მიღებული
პროდუქციის
რაოდენობა

პროდუქციის დასახელება

ზომის ერთეული

მოხმარება (მარაგიდან მოხმარების ჩათვლით)

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

გასულ თვეში

ორი თვის წინ

(კგ)

11. სხვა (დაასახელეთ) –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––

* გადამუშავების გრაფაში კვერცხის რაოდენობა ჩაიწერება იმ შემთხვევაში თუ ის გამოიყენება წიწილების გამოსაჩეკად

22

სამი თვის წინ

2.5. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში თუ გადაამუშავეთ მეცხოველეობა-მეფრინველეობა–მეთევზეობის პროდუქტები გთხოვთ დაგვისახელოთ, რა
რაოდენობის ნაწარმი მიიღეთ, რამდენი მოიხმარეთ და რამდენი დაგრჩათ მარაგში შემდეგი სიის მიხედვით? (გთხოვთ მოგვცეთ ინფორმაცია როგორც საკუთარი

მეცხოველეობა-მეფრინველეობა–მეთევზეობის პროდუქტების გადამუშავებით მიღებული ნაწარმის, ასევე გადამუშავების მიზნით ნაყიდი ან ნაჩუქარი
პროდუქტებიდან მიღებული ნაწარმის შესახებ)

1.

კუპატი

(კგ)

2.

შაშხი, ლორი

(კგ)

3.

სხვა კონსერვი

(კგ)

4.

მაწონი

(ლ)

5.

არაჟანი

(ლ)

6.

ხაჭო

(კგ)

7.

ყველი

(კგ)

8.

ნადუღი

(კგ)

9.

კარაქი

(კგ)

10. მატყლის ნაწარმი
11. დამარილებული, შებოლილი ან
დაკონსერვებული თევზეული
12. სხვა (დაასახელეთ) ––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაყიდვა

მიღბული
თანხა

გაჩუქება გასულ
სამთვეში, სულ

გაფუჭება
გასულ სამ
თვეში, სულ

მარაგი გასული თვის
ბოლოს

3

მიღბული
თანხა

2

გაყიდვა

შინამეურნეობა
შიმოხმარება

1

გასულ სამ თვეში
წარმოებული
პროდუქცია

პროდუქცია

ზომის ერთეული

მოხმარება (მარაგიდან მოხმარების ჩათვლით)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

გასულ თვეში

(კგ)
(კგ)
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ორი თვის წინ

სამი თვის წინ

2.6. გთხოვთ გვიპასუხოთ, გასულ სამ თვეში რამდენი სული შინაური ცხოველი ან ფრინველი (ფრთა)
გაყიდეთ და რამდენი ლარი აიღეთ აქედან?
სახეობა

1.

ძროხა

2.

ხარი

3.

კამეჩი

4.

მოზარდი (ხბო, ზაქი)

5.

ცხვარი

6.

თხა

7.

მოზარდი (ბატკანი, თიკანი)

8.

ღორი

9.

გოჭი

10.

კურდღელი, ბოცვერი, ნუტრია

11.

ცხენი ან კვიცი

12.

ვირი ან ჩოჩორი

13.

ქათამი

14.

ინდაური

15.

ბატი

16.

იხვი

17.

წიწილა, ჭუკი, ჭუჭული

18.

ციცარი

19.

ფუტკრის ოჯახი

20.

სხვა (ძაღლი, კატა და ა. შ)

რაოდენობა
(სული)
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შემოსავალი (ლარი)
გასულ თვეში

ორი თვის წინ

სამი თვის წინ

3. ენერგიის ფორმების მოხმარება
3.1

გთხოვთ გვიპასუხოთ, საანგარიშო პერიოდში რა რაოდენობის მასალა მოიხმარა თქვენმა შინამეურნეობამ
გათბობის, განათების, საჭმლის მომზადების, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ან სხვა
მიზნით? გთხოვთ, რაოდენობა განსაზღვროთ მითითებულ ზომის ერთეულებში.

ინტერვიუერს: ცხრილში შეიტანეთ როგორც შეძენილი, ასევე უფასოდ მიღებული ან შინამეურნეობის მიერ
წარმოებული საწვავის რაოდენობა. ამასთან, შეიტანეთ როგორც საანგარიშო პერიოდში
მიღებული რაოდენობა, ასევე მარაგებიდან მოხმარება. არ შეიტანოთ სამეწარმეო
საქმიანობისათვის მოხმარებული რაოდენობა.
საწვავის სახეობა
1.

თხევადი აირი (ბალონის)

2.

ნავთი

3.

ზომის
ერთეული

გასულ სამ თვეში, სულ

კგ
ლიტრი

დიზელი (როგორც გასათბობად, ასევე
სატრანსპორტო საშუალებების საწვავად)

ლიტრი

4.

საავტომობილო ბენზინი

5.

გაზი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

მ3

6.

მაზუთი

კგ

7.

ქვანახშირი და ქვანახშირის ბრიკეტი

კგ

8.

ხის ნახშირი

კგ

9.

შეშა და ფიჩხი

მ3

10.

წივა

კგ

ლიტრი

11.

ბრიკეტები, გრანულები, ნახერხი, თხილის
ნაჭუჭი და სხვა მყარი საწვავი
12. სხვა (გთხოვთ, დაასახელოთ) _____________
_________________________________________

კგ

4. ინტერვიუერის სუბიექტური შეფასება:
რამდენად სანდოა რესპონდენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია?
1. ინფორმაცია სანდოა
2. ინფორმაცია მეტნაკლებად სანდოა
3. ინფორმაცია ნაკლებად სანდოა
4. ინფორმაცია სანდო არ არის

ინტერვიუერების კომენტარებისათვის
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის!
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