საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური
საქსტატი
კითხვარი: 04.0.4.6-12 (ერთდროული) დამტკიცებულია
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
საბჭოს 2019 წლის 25 ივნისის №13 დადგენილებით
„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქსტატი უფლებამოსილია
ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მოითხოვოს და მიიღოს თავისი ფუნქციების
შესასრულებლად საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის, კონფიდენციალური ან/და პერსონალური
მონაცემების შემცველი ინფორმაცია, "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. თქვენ მიერ
მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაცულია ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე
მუხლით. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად.

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა სასტუმროებისა და რესტორნების
სექტორში
კითხვარი ივსება შინამეურნეობის 15 წლის და უფროსი ასაკის წევრზე
დაკვირვების უბანი
შინამეურნეობა
რესპონდენტის სახელი და გვარი
რესპონდენტის ნომერი დემოგრაფიული კითხვარიდან
ქალაქის:

მობილური:

რესპონდენტის საკონტაქტო ტელეფონი
(კოდი)

(ნომერი)

სახელი, გვარი

(კოდი)

(ნომერი)

კოდი

ინტერვიუერი
ზედამხედველი

საანგარიშო პერიოდი (თვე, წელი) ___ ___ / ___ ___ ___ ___
თვე

წელი

ინტერვიუს ჩატარების თარიღი: _______ / _____ / _______
რიცხვი

თვე

წელი

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის!
ინტერვიუერს: კითხვარში გამოიყენეთ შემდეგი კოდები:
უარი პასუხზე

77

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

99

1

C 1. გთხოვთ, მითხრათ, თქვენს საცხოვრებელ მუნიციპალიტეტში გასულ თვეში განხორციელებული ბოლო
ვიზიტისას გასწიეთ თუ არა განთავსების ხარჯი (კომუნალური გადასახადების გარდა) პირადად თქვენ ან სხვა
ადამიანმა (არა თანმხლებმა პირმა)?
დიახ

1

C2

არა

2

C5

7 სულ

6

საცხოვრებლის სხვა ტიპი
(მიუთითეთ)

სამუშაო და დასასვენებელი
5 ბანაკი, კარავი,
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ნაქირავები სახლი/ბინა/ოთახი
4 (გრძელვადიანი განთავსების
საშუალებების გარდა)

საოჯახო ტიპის სასტუმრო
3 „გესტჰაუსი“, ახალგაზრდული
ჰოსტელი

2 სასტუმრო

1 ღამე არ გაუთევია

C 2. გთხოვთ, მიუთითოთ აღნიშნული ვიზიტისას გათენებული ღამეების რაოდენობა ცხრილში
დასახელებული საცხოვრებლის ტიპების მიხედვით.
C 3. გთხოვთ, მითხრათ, რა თანხა დახარჯეთ საცხოვრებლის თითოეულ ტიპზე ამ ვიზიტისას.
C 4. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენი დღე იყავით სხვა ადამიანის (არა თანმხლები პირის) მიერ საცხოვრებლით
უზრუნველყოფილი ამ ვიზიტისას.

C 2. ღამეების რაოდენობა
C 3. პირადი ხარჯი
C 4. უზრუნველყოფილი დღეების რაოდენობა
C 5. გთხოვთ, მითხრათ, თქვენს საცხოვრებელ მუნიციპალიტეტში გასულ თვეში განხორციელებული ბოლო
ვიზიტისას შეიძინეთ თუ არა საკვები და სასმელი ან დაგპატიჟათ თუ არა სხვა ადამიანმა (არა თანმხლებმა
პირმა) კვების ობიექტში (ინტერვიუერს: ჩამოუთვალეთ რესპონდენტს კვების ობიექტის შესაძლო ვარიანტები).
დიახ

1

არა

2

C6
დაასრულეთ ინტერვიუ

C 6. გთხოვთ მითხრათ, ამ ვიზიტისას რა თანხა დახარჯეთ საკვებსა და სასმელზე ცხრილში დასახელებული
თითოეული კატეგორიისათვის.
C 7. გთხოვთ მითხრათ, ამ ვიზიტისას რამდენჯერ დაგპატიჟათ სხვა ადამიანმა (არა თანმხლებმა პირმა) საკვებსა
და სასმელზე.
C 6.
პირადი
ხარჯი

კვების ობიექტი

1

რესტორანი, კაფე, თვითმომსახურების ან სწრაფი კვების
ობიექტი, ბარი, ღამის კლუბი, სასადილო და სხვ.

2

სარიტუალო/საბანკეტო დარბაზი

C 7.
დაპატიჟებების
რაოდენობა

გმადლობთ ინტერვიუსთვის!
ინტერვიუერის შენიშვნები:_______________________________________________________________
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