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"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. 

 

წინასწარ გიხდით მადლობას 
თანამშრომლობისათვის! 

შინდა 01 საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური 

საქსტატი 

 

კითხვარი: 07.1.1.1 (წლიური) 
დამტკიცებულია საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
საბჭოს 2019 წლის 19 თებერვლის  

# 4 დადგენილებით 
 



ა.  საცხოვრებელი პირობები 
 
1. როდის არის აგებული თქვენი საცხოვრისი?  

1. 2000 წლის შემდეგ; 
2. 1995 -1999; 
3. 1990-1994; 
4. 1980-1989;   
5. 1960-1979;   
6. 1950-1959;  
7. 1940-1949;  
8. 1930-1939; 
9. 1920-1929;  
10. 1920 წლამდე; 
98. არ ვიცი 

2. დაასახელეთ თქვენი საცხოვრისის 
საკუთრების ფორმა 
1. ეკუთვნის შინამეურნეობას;  
2. დაქირავებულია; 
3. დაგირავებულია; 
4. უფასო სარგებლობაშია;  
98. არ  ვიცი 

3. ძირითადად რა მასალით არის აგებული 
თქვენი საცხოვრისის გარე კედლები? 
1. აგური, ბლოკი, ქვა ;   
2. ხე; 
3. ბეტონის ფილები;  
4. მიწა, ტალახი, ალიზი;       
5. სხვა (მიუთითეთ) ________________________; 
6. შერეული; 
98. არ ვიცი 

4. ძირითადად რა მასალის არის იატაკი 
საცხოვრებელ ნაწილში?  
1. ქვა, აგური, ბეტონი; 
2. ხე; 
3. პარკეტი; 
4. ლამინატი; 
5. მიწა; 
6. სხვა (მიუთითეთ)________________________; 
98. არ ვიცი 

5. ძირითადად რა მასალის არის თქვენი 
სახლის სახურავი?  
1. თუნუქი; 
2. შიფერი/კრამიტი;  
3. ბეტონი; 
4. ხე; 
5. მეტალოკრამიტი; 
6. სხვა (მიუთითეთ) ________________________; 
98. არ ვიცი 

6. ჩაწერეთ რამდენია შინამეურნეობის მიერ 
დაკავებული საცხოვრებლის ფართობი. 
1. საერთო ფართი:  _________მ2 

98.    არ ვიცი 
 

2. საცხოვრებელი ფართი:    _________მ2 
98.    არ ვიცი 
 
 

7. ჩაწერეთ რამდენი ოთახია თქვენს საცხოვრისში 
(სამზარეულოს, დერეფნის, სააბაზანოს, 
ტუალეტის, ლოჯის და სხვა დამხმარე 
სათავსოების გარდა) 
1. სულ:   _________ 
2. მათ შორის საძინებელი: _________ 

8. რამდენადაა უზრუნველყოფილი თქვენი 
საცხოვრისი: (თითოეულზე შემოხაზეთ მხოლოდ 
ერთი პასუხის შესაბამისი კოდი ) 
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სამზარეულო  1 2 3 
მარანი ან სარდაფი 1 2 3 
სააბაზანო 1 2 3 
ავტოფარეხი 1 2 3 

9. როგორია თქვენი საცხოვრისის სასმელი და 
სანიტარულ–ჰიგიენური  წყალმომარაგების 
ძირითადი წყარო? 
1. ბინაში შემოყვანილი წყალსადენის სისტემა; 
2. წყალსადენის ონკანი ეზოში ან უბანში; 
3. ჭა ეზოში ან უბანში; 
4. ბუნებრივი წყარო ეზოში ან უბანში; 
5. მდინარე, ტბა, ნაკადული, არხი; 
6. ნაყიდი წყალი; 
7. სხვა (მიუთითეთ)__________________ 

10. როგორ ტუალეტს იყენებთ? 
1. საკუთარი ჩასარეცხი ტუალეტი, კანალიზაციის 

სისტემასთან მიერთებული; 
2. საზიარო ჩასარეცხი ტუალეტი, კანალიზაციის 

სისტემასთან მიერთებული; 
3. საპირფარეშო, ჩასარეცხი (მდინარეში, არხში, ხევში,...) 

კანალიზაციის სისტემის გარეშე; 
4. საპირფარეშო ორმოზე (პერიოდული გასუფთავებით ან 

ამოვსების შემდეგ დამარხვით); 
5. სხვა (მიუთითეთ)__________________   

11. რითაა უზრუნველყოფილი თქვენი 
საცხოვრისი? აღნიშნეთ (X)–ით ყველაფერი, 
რასაც იყენებთ. 
1. ცხელი წყლის ცენტრალური სისტემა  
2. ცხელი წყლის ინდივიდუალური  სისტემა  
3. ელექტროობა  
4. გაზმომარაგების ცენტრალური სისტემა  
5. თხევადი აირით გაზმომარაგება (ბალონი)  
6. გათბობის ინდივიდუალური სისტემა  
7. სტაციონალური ტელეფონი  
8. ინტერნეტი  
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12. თქვენი საცხოვრისის მსგავსი ბინა/სახლი რომ გეყიდათ ან გექირავებინათ, რამდენ ლარს 
გადაიხდიდით? 

ინტერვიუერს: თუ რესპონდენტი ვერ აფასებს საცხოვრებლის ყიდვის ან ქირაობის ფასს ან კატეგორიული 
უარი გითხრათ კითხვაზე პასუხის გაცემაზე, აღნიშნეთ შესაბამის უჯრაში   

1.  ყიდვის ფასი: _________ ლარი  __ 
2. დაქირავების ფასი: _________ ლარი  __ 

13. ხანგრძლივი მოხმარების საგნების ქონა საკუთრებაში   
• გაქვთ თუ არა საკუთრებაში ხანგრძლივი მოხმარების ქვემოთ ჩამოთვლილი საგნები, რომლებიც არიან მუშა 

მდგომარეობაში? (ჩაწერეთ ცალკეული საგნების საერთო რაოდენობა მე-2 სვეტში) 
• იყიდეთ თუ არა ჩამოთვლილი საგნებიდან რომელიმე ბოლო 12 თვის მანძილზე? თუ დიახ - ჩაწერეთ რაოდენობა 

მე-3 სვეტში 
• მე-4 სვეტში ჩაწერეთ ბოლო 12 თვის განმალობაში ჩამოთვლილი საგნების შესაძენად დახარჯული თანხა 

საგნები 
რაოდენობა 

საკუთრებაში 
მათ შორის გასულ 

12 თვეში შეძენილი 

თუ კი იყიდეთ რამე გასულ 
12 თვეში, სულ რამდენი 

გადაიხადეთ? (ლარი) 
1 2 3 4 

1. მაცივარი    
2. სარეცხი  მანქანა    
3. რადიომიმღები    
4. ტელევიზორი    
5. მტვერსასრუტი    
6. საკერავი მანქანა    
7. ფირსაკრავი    
8. ვიდეომაგნიტოფონი    
9. მაგნიტოფონი    
10. ფორტეპიანო/როიალი    
11. ფოტოაპარატი    
12. პერსონალური კომპიუტერი     
13. ველოსიპედი    
14. მოტოციკლი/კვადროციკლი    
15. მსუბუქი ავტომობილი    
17. მიკროავტობუსი/სატვირთო ავტომობილი    
18. მინიტრაქტორი ან მოტობლოკი    
19. ტრაქტორი    
20. DVD    
21. მუსიკალური ცენტრი    
22. გაზქურა/ელექტროქურა    
23. მობილური ტელეფონი    
24. უკაბელო ტელეფონი    
25. ვიდეოკამერა    
26. კონდიციონერი    
27. სატელიტური ანტენა    
28. გამათბობელი     
29. სხვა (მიუთითეთ)    
    
    

14. ძირითადი საცხოვრებელის გარდა ფლობთ თუ არა სხვა საცხოვრებელს, აგარაკს ან მიწის 
ფართობს, რომელსაც არ იყენებთ სამეურნეო დანიშნულებით? 

1. - დიახ  გააგრძელეთ  2. - არა  15 
14.1. გთხოვთ, ჩაწეროთ თითოეული კატეგორიის რაოდენობა და სრული ფართობი  

  რაოდენობა ფართობი 
1 ბინა/სახლი  (კვ/მ) 
2 აგარაკი  (კვ/მ) 
3 მიწის ნაკვეთი  (ჰა) 

ბ.  მიწის გამოყენება 
3 

 



15. იყენებს თუ არა თქვენი ოჯახი რაიმე 
მიწას სამეურნეოდ? 

1. დიახ  გააგრძელეთ  
2. არა    19 

16. რამდენი ნაკვეთისაგან შედგება და 
რამდენია მთლიანი ფართობი მიწისა, 
რომელსაც სამეურნეოდ იყენებთ? 
(იჯარის ჩათვლით) 

1. ნაკვეთების რაოდენობა:  _________ 

2. მთლიანი ფართობი (ჰა):  _________ 

17. რა ფართობი უკავია ჩამოთვლილ 
კულტურებს მიწაზე, რომელსაც თქვენ 
უვლით? (ფართობი მიუთითეთ 
ჰექტრებში)  

კულტურა ძირითადი შეთესილი 

1. ვენახი  X 

2. ხეხილი  X 

3. ჩაი  X 

4. ციტრუსები  X 

5. ხორბალი  X 

6. სიმინდი   
7. ბოსტნეულ-

ბაღჩეული 
 

 

8. კარტოფილი   

9. პირუტყვის საკვები   

10. სათიბ-საძოვარი  X 

11. მზესუმზირა   

12. თამბაქო  X 

13. ლობიო   

14. სოიო   

15. თხილი   X 
16. სხვა კულტურა 

(მიუთითეთ) 
_________________  

 

X 

18. დაასახელეთ მიწის ნაკვეთები, რომელსაც 
თქვენ უვლით 
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I ნაკვეთი  1 2 3  

II ნაკვეთი  1 2 3  

III ნაკვეთი  1 2 3  

IV ნაკვეთი  1 2 3  

V ნაკვეთი  1 2 3  

19. ჩაწერეთ შინაური ცხოველებისა და 
ფრინველების რაოდენობა თქვენს 
შინამეურნეობაში 

დასახელება რაოდენობა 
1. ძროხა  

2. ხარი  

3. კამეჩი  

4. მოზარდი (მსხვილფეხა)  

5. ვირი  

6. ცხენი  

7. ღორი  

8. ცხვარი  

9. თხა  

10. კურდღელი  

11. ფუტკრის ოჯახი  

12. ფრინველი  
13. სხვა (მიუთითეთ) 

______________________________  
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სიღარიბის სუბიექტური შეფასებები 
ბოლოს გთხოვთ გვიპასუხოთ რამოდენიმე კითხვაზე თქვენი  შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარეობის 
შესახებ 
ინტერვიუერს: ამ კითხვებზე პასუხობს  შინამეურნეობის უფროსი ან შინამეურნეობის შემოსავლებისა და 

ხარჯების შესახებ ინფორმირებული წევრი 
1. შემოსავლების მიხედვით როგორ შეაფასებდით თქვენი  შინამეურნეობის მატერიალურ 

შესაძლებლობას? 
1. კარგი - ფულის ხარჯვა შეგვიძლია თავისუფლად 
2. საშუალო - ადვილად ვიკმაყოფილებთ ყოველდღიურ მატერიალურ მოთხოვნებს 
3. დამაკმაყოფილებელი - ყოველდღიური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მეტნაკლებად ვახერხებთ 
4. ცუდი  -  შემოსავალი (მოწეული მოსავალი) მხოლოდ კვებაზე გვყოფნის 
5. ძალიან ცუდი  -  საკმარის კვებასაც კი ვერ ვუზრუნველვყოფთ 

 

2. ქონებრივი მდგომარეობის მიხედვით (სახლ–კარი და ა. შ.) ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ 
კატეგორიას მიაკუთვნებდით თქვენს შინამეურნეობას? 
1. მდიდარი 
2. შეძლებული 
3. საშუალო შეძლების 
4. ღარიბი 
5. უკიდურესად ღარიბი (ღატაკი)  

 

2ა.  მიმართა თუ არა თქვენმა  შინამეურნეობამ დახმარებისათვის სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს? 
1. დიახ   გააგრძელეთ 
2. არა  2.გ. 

 
2ბ.  დაგენიშნათ თუ არა დახმარება ან სხვა შეღავათები? 

1. დიახ     3–ზე 
2. არა        3–ზე 

 

2გ.  რატომ არ მიმართეთ სოციალური დახმარების სააგენტოს? 
1. ჩვენს ოჯახს არ ესაჭიროება სოციალური დახმარება 
2. არ ვიცი ვის უნდა მივმართო 
3. არ მაქვს იმედი რომ დახმარებას მივიღებ 
4. თვითონ არ შემიძლია და დამხმარეც არავინ მყავს 
5. ეს ოჯახის ღირსების შემლახველად მიმაჩნია 
6. სხვა (მიუთითეთ) -------------------------------------------- 
98  მიძნელდება პასუხის გაცემა 

 

3. თქვენი აზრით რამდენი ლარი არის საჭირო თვეში, რომ თქვენი  შინამეურნეობა მინიმალურად იყოს 
უზრუნველყოფილი სურსათით და სხვა აუცილებელი არასასურსათო ხარჯებით? 
(ჩაწერეთ) -------------------------------------------- ლარი 
 

4. როგორ შეიცვალა თქვენი  შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გასულ 12 თვეში? 
1. ძალიან გაუარესდა 
2. ოდნავ გაუარესდა 
3. იგივე (უცვლელი) დარჩა 
4. ოდნავ გაუმჯობესდა 
5. ძალიან გაუმჯობესდა 

 

5. თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება თქვენი  შინამეურნეობის ეკონომიკური მდგომარეობა მომავალ 
12 თვეში? 
1. ძალიან გაუარესდება 
2. ოდნავ გაუარესდება 
3. იგივე (უცვლელი) დარჩება 
4. ოდნავ გაუმჯობესდება 
5. ძალიან გაუმჯობესდება 
6. არ ვიცი 

 
 

6. როგორ მდგომარეობაშია საცხოვრისი, რომელშიც ამჟამად ცხოვრობთ? 
1. კარგადაა გარემონტებული 
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2. ჯერ-ჯერობით რემონტს არ საჭიროებს 
3. საჭიროებს კოსმეტიკურ რემონტს 
4. საჭიროებს კაპიტალურ რემონტს 
5. თუ სასწრაფოდ არ გარემონტდა, შეიძლება დაინგრეს 

 

7. დღე-ღამის განმავლობაში საშუალოდ რამდენი საათით იყავით ელექტროენერგიით 
უზრუნველყოფილი გასული კვირის განმავლობაში?  
(ჩაწერეთ) -------------------------------------------- საათი 
 

8. დღე-ღამის განმავლობაში საშუალოდ რამდენი საათით იყავით წყალმომარაგებით 
უზრუნველყოფილი გასული კვირის განმავლობაში?  

ინტერვიუერს: მოცემული შეკითხვა დასვით იმ შემთხვევაში, თუ “ა“ ნაწილის (საცხოვრებელი 
პირობები) მე-9 კითხვაზე შემოხაზულია კოდი 1 ან კოდი 2 

(ჩაწერეთ) -------------------------------------------- საათი 
 
9. მოგეწოდებათ თუ არა ბუნებრივი აირი? 

1. მუდმივად 
2. პერიოდულად 
3. არა 

 
10. 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 

ინტერვიუერის კომენტარებისათვის: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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