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შინამეურნეობებში სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის, 

პროდუქციის გადამუშავების და მშენებლობის 

შუალედური მოხმარების სტატისტიკური გამოკვლევა 

კითხვარი # 04.0.2.6-1(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.  

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაცულია ,,ოფიციალური სტატისტიკის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური 

მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად. 

დაკვირვების უბანი  
  

        

შინამეურნეობის № 
  

           

რესპონდენტის სახელი და გვარი 
  

                

რესპონდენტის საკონტაქტო ტელეფონი 

ქალაქის: მობილური: 

                                      

(კოდი) (ნომერი) (კოდი) (ნომერი) 
 

 სახელი, გვარი  ხელმოწერა კოდი 

ინტერვიუერი     

ზედამხედველი     

 

  ინტერვიუს ჩატარების თარიღი:                  _______ / _____ / _______ 

                                                   რიცხვი    თვე     წელი 

 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის! 
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ინტერვიუერს: 
 

წაუკითხეთ რესპონდენტს:  

შინამეურნეობების შუალედური მოხმარების სტრუქტურის დეტალური გამოკვლევის 

მიზანს,  2018 წლის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების, 

გადამუშავებისა და მშენებლობის პროცესში მოხმარებულ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული ხარჯების სტრუქტურის დადგენა წარმოადგენს. 

კითხვარი შედგება 3 ნაწილისგან:  

I. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული შუალედური ხარჯები; 

II. შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისთვის ან გასაყიდად განკუთვნილი 

სოფლის მეურნეობისა და სხვა პროდუქციის გადამუშავებაზე გაწეული ხარჯები; 

III. შინამეურნეობების მიერ საკუთარი საცხოვრებელი სახლისა და სამეურნეო 

ნაგებობების მშენებლობის, შენობა-ნაგებობების კაპიტალური რემონტის, 

გაფართოების, რეკონსტრუქციის, დამონტაჟების ან აღდგენითი მშენებლობის 

შუალედური მოხმარების ხარჯები. 

 

კვლევის ფარგლებში გათვალისწინებული შუალედური მოხმარების ხარჯი მოიცავს 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, პროდუქციის გადამუშავებისას ან მშენებლობაში 

გამოყენებულ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ დანახარჯს. 

 

ინტერვიუერს: გამოკვლევაში არ მონაწილეობს შინამეურნეობის რომელიმე წევრის ის 
საქმიანობა, რომელიც დარეგისტრირებულია ამ საქმიანობისათვის გადასახადების 
გადამხდელად! 
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I. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული შუალედური ხარჯები 2018 წელს. 

(თუ ამ პერიოდში შინამეურნეობას არ განუხორციელებია ასეთი სახის საქმიანობა, 

გადადით II ნაწილზე). 

ინტერვიუერს: წარმოებაში გამოყენებული საკუთარი წარმოების პროდუქციის 

ღირებულება უნდა შეფასდეს რესპონდენტისათვის მისაწვდომ ბაზარზე ან მისსავე 

საცხოვრებლიდან გასაყიდ ფასებში. 
1) გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ხარჯი ცხოველების, ფრინველისა და 

ფუტკრის მოშენებაზე, გამოკვებასა და მოვლაზე (სახელმწიფო და სხვა დაფინანსების ჩათვლით) 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 2-ზე 

 
გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

სიმინდი 1.01 კგ. 
ხორბალი 1.02 კგ. 
ქერი და სხვა მარცვლეული 1.03 კგ. 
ფქვილი 1.04 კგ. 
ქატო და ანაცერი 1.05 კგ. 
თივა, ჩალა და ნამჯა 1.06  
ვეტექიმის მომსახურება 1.07  
წამლები (ვეტერინარიული დანიშნულებით) 1.08  
ტრანსპორტირების ხარჯები (ცოცხალი 

პირუტყვის/ფრინველის/სკის, აგრეთვე მათი 

საკვების ტრანსპორტირება და ა.შ.) 
1.09    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 
1) 1.10    
2) 1.11    

 

2) გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას მარცვლოვანი, პარკოსანი და 

ზეთოვანი კულტურების (ზეთოვანი კულტურები: მზესუმზირა, სოია, არაქისი, სელი, მდოგვი, 

ზეთისხილი და სხვა) მოსაყვანად გაწეული ხარჯები (სახელმწიფო და სხვა დაფინანსების ჩათვლით) 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 3-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ტექნიკის დაქირავება მიწის 

მოსახნავად/კულტივაციისათვის  1.12    
საკუთარი ან/და დაქირავებული ტექნიკით 

მიწის დასამუშავებლად გამოყენებული საწვავი 
1.13  ლიტრი  

მუშახელის დაქირავება მიწის 

დასამუშავებლად 1.14    
სათესლე მასალა 1.15 კგ. 

სარწყავი წყალი 1.16  
დაქირავებული ტექნიკით ან/და მუშახელით 

მცენარეთა მოვლა-შეწამვლა  1.17    
პესტიციდები და სასუქები 1.18  
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება 1.19  
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მცირე იარაღები (თოხი, ბარი, ცელი და ა.შ.) 1.20  
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.21    
2) 1.22    

 

3) გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ბოსტნეულის, კარტოფილისა და 

ბაღჩეულის (საზამთრო, ნესვი, გოგრა) მოსაყვანად გაწეული ხარჯები (სახელმწიფო და სხვა 

დაფინანსების ჩათვლით) 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 4-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ტექნიკის დაქირავება მიწის 

მოსახნავად/კულტივაციისათვის  1.23    
საკუთარი ან/და დაქირავებული ტექნიკით 

მიწის დასამუშავებლად გამოყენებული საწვავი 
1.24  ლიტრი  

მუშახელის დაქირავება მიწის 

დასამუშავებლად 1.25    
სათესლე მასალა და ჩითილები 1.26   

სარწყავი წყალი 1.27  
ელექტროენერგია 1.28  
ბუნებრივი აირი 1.29  
დაქირავებული ტექნიკით ან/და მუშახელით 

მცენარეთა მოვლა-შეწამვლა  1.30    
პესტიციდები და სასუქები 1.31  
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება 1.32  
მცირე იარაღები (თოხი, ბარი, ცელი და ა.შ.) 1.33  
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.34    
2) 1.35    

 

4) გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას სხვა ერთწლიანი კულტურების 

მოსაყვანად გაწეული ხარჯები (სახელმწიფო და სხვა დაფინანსების ჩათვლით) 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 5-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ტექნიკის დაქირავება მიწის 

მოსახნავად/კულტივაციისათვის  1.36    
საკუთარი ან/და დაქირავებული ტექნიკით 

მიწის დასამუშავებლად გამოყენებული საწვავი 
1.37  ლიტრი  

მუშახელის დაქირავება მიწის 

დასამუშავებლად 1.38    
სათესლე მასალა 1.39  კგ.  

სარწყავი წყალი 1.40  
ელექტროენერგია 1.41  
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ბუნებრივი აირი 1.42  
დაქირავებული ტექნიკით ან/და მუშახელით 

მცენარეთა მოვლა-შეწამვლა  1.43    
პესტიციდები და სასუქები 1.44  
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება 1.45  
მცირე იარაღები (თოხი, ბარი, ცელი და ა.შ.) 1.46  
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.47    
2) 1.48    

 

5) გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ყველა სახეობის ხილის (ყურძნისა და 

ციტრუსის გარდა), ჩაის, კაკლისა და თხილის მოსაყვანად გაწეული ხარჯები (სახელმწიფო და სხვა 

დაფინანსების ჩათვლით); არ მოიცავს ხეხელის ახალი ბაღების გაშენებაზე გაწეულ ხარჯებს. 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 6-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ტექნიკის დაქირავება მიწის 

მოსახნავად/კულტივაციისათვის  1.49    
საკუთარი ან/და დაქირავებული ტექნიკით 

მიწის დასამუშავებლად გამოყენებული საწვავი 
1.50  ლიტრი  

მუშახელის დაქირავება მიწის 

დასამუშავებლად 1.51    
სარწყავი წყალი 1.52   

ელექტროენერგია 1.53  
ბუნებრივი აირი 1.54  
დაქირავებული ტექნიკით ან/და მუშახელით 

მცენარეთა მოვლა-შეწამვლა  1.55    
პესტიციდები და სასუქები 1.56  
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება 1.57  
მცირე იარაღები (თოხი, ბარი, ცელი და ა.შ.) 1.58  
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.59    
2) 1.60    

 

6)  გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ყურძნის მოსაყვანად გაწეული ხარჯები 

(სახელმწიფო და სხვა დაფინანსების ჩათვლით); არ მოიცავს ახალი ვენახის გაშენებისას გაწეულ 

ხარჯებს. 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 7-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ტექნიკის დაქირავება მიწის 

მოსახნავად/კულტივაციისათვის  1.61    
საკუთარი ან/და დაქირავებული ტექნიკით 

მიწის დასამუშავებლად გამოყენებული საწვავი 
1.62  ლიტრი  
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მუშახელის დაქირავება მიწის 

დასამუშავებლად 1.63    
სარწყავი წყალი 1.64   

დაქირავებული ტექნიკით ან/და მუშახელით 

მცენარეთა მოვლა-შეწამვლა  1.65    
პესტიციდები და სასუქები 1.66  
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება 1.67  
მცირე იარაღები (თოხი, ბარი, ცელი და ა.შ.) 1.68  
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.69    
2) 1.70    

 

7)  გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ციტრუსების მოსაყვანად გაწეული 

ხარჯები (სახელმწიფო და სხვა დაფინანსების ჩათვლით); არ მოიცავს ციტრუსის ახალი 

პლანტაციების გაშენებაზე გაწეულ ხარჯებს. 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით II ნაწილზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ტექნიკის დაქირავება მიწის 

მოსახნავად/კულტივაციისათვის 1.71    
საკუთარი ან/და დაქირავებული ტექნიკით 

მიწის დასამუშავებლად გამოყენებული საწვავი 
1.72  ლიტრი  

მუშახელის დაქირავება მიწის 

დასამუშავებლად 1.73    
სარწყავი წყალი 1.74   

დაქირავებული ტექნიკით ან/და მუშახელით 

მცენარეთა მოვლა-შეწამვლა 1.75    
პესტიციდები და სასუქები 1.76  
მოსავლის აღება და ტრანსპორტირება 1.77  
მცირე იარაღები (თოხი, ბარი, ცელი და ა.შ.) 1.78  
სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.79    
2) 1.80    

 
 

 

 

 

 

 

 

II. შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისთვის ან გასაყიდად განკუთვნილი სოფლის 

მეურნეობისა და სხვა პროდუქციის გადამუშავებაზე გაწეული ხარჯები 2018 წელს (თუ ამ 
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პერიოდში შინამეურნეობას არ განუხორციელებია ასეთი სახის საქმიანობა, გადადით III-

ნაწილზე). 

ინტერვიუერს: გადამუშავებისათვის გამოყენებული საკუთარი წარმოების პროდუქციის 

ღირებულება უნდა შეფასდეს რესპონდენტისათვის მისაწვდომ ბაზარზე ან მისსავე 

საცხოვრებლიდან გასაყიდ ფასებში. 
 

1. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ხარჯები ღვინისა და სხვა 

ალკოჰოლიანი სასმელების დასამზადებლად 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 2-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ყურძენი 1.81  კგ.  

ხილი 1.82  კგ.  

შაქარი 1.83  კგ.  

შეშა 1.84  მ³  

ბუნებრივი აირი 1.85    

ელექტროენერგია 1.86    

ტრანსპორტირების ხარჯები 1.87    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.88    

2) 1.89    

 

2. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას  ხარჯები მარცვლეულის დასაფქვავად 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 3-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

დასაფქვავად გამოყენებული მარცვლეული 1.90  კგ.  

ტრანსპორტირების ხარჯები 1.91    

დაფქვის ღირებულება 1.92    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.93    

2) 1.94    

 

 

 
3. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას  ხარჯები მცენარეული ზეთის 

დასამზადებლად 
დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 4-ზე 
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გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

მზესუმზირის მარცვალი 1.95  კგ.  

ტრანსპორტირების ხარჯები 1.96    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 1.97    

2) 1.98    

4. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას  ხარჯები საწებელისა და ტომატის 

დასამზადებლად  

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 5-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

პომიდორი და გადასამუშავებლად 

გამოყენებული სხვა ბოსტნეული 
1.99  კგ.  

ტყემალი და გადასამუშავებლად 

გამოყენებული სხვა ხილი 
2.00  კგ.  

მარილი, შაქარი 2.01  კგ.  

სანელებლები 2.02    

ტრანსპორტირების ხარჯები 2.03    

შეშა, ბუნებრივი აირი და სხვა ენერგია 2.04    

მინის ჭურჭელი და ხუფები 2.05    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.06    

2) 2.07    
 

5. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას  ხარჯები ჩირისა და ჩურჩხელის 

დასამზადებლად 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 6-ზე 

  

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ხილი (ყურძნის გარდა) 2.08  კგ.  

ყურძენი 2.09  კგ.  

შაქარი 2.10  კგ.  

ტრანსპორტირების ხარჯები 2.11    

შეშა, ბუნებრივი აირი და სხვა ენერგია 2.12    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.13    

2) 2.14    
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6. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას  ხარჯები კომპოტის, მურაბისა და 

ჯემის დასამზადებლად 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 7-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ხილი 2.15  კგ.  

შაქარი 2.16  კგ.  

ტრანსპორტირების ხარჯები 2.17    

შეშა, ბუნებრივი აირი და სხვა ენერგია 2.18    

ხუფები და მინის ჭურჭელი 2.19    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.20    

2) 2.21    

 

7. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას  ხარჯები მწნილებისა და 

დაკონსერვებული სადილების დასამზადებლად  

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 8-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ბოსტნეული 2.22  კგ.  

შაქარი 2.23  კგ.  

ტრანსპორტირების ხარჯები 2.24    

შეშა, ბუნებრივი აირი და სხვა ენერგია 2.25    

მინის ჭურჭელი და ხუფები 2.26    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.27    

2) 2.28    

 

8. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას  ხარჯები კუპატის, შაშხისა და ლორის 

დასამზადებლად 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 9-ზე 

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება კოდი რაოდენობა 
ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ხორცი 2.29  კგ.  

შეშა, ბუნებრივი აირი და სხვა ენერგია 2.30    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.31    
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2) 2.32    

 

 

10.  გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ხარჯები პურის, მჭადის 

გამოსაცხობად 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით III ნაწილზე  

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

ფქვილი 2.37  კგ.  

შეშა, ბუნებრივი აირი და სხვა ენერგია 2.38    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.39    

2) 2.40    

 

 

 

 

 

 

 

III. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას შინამეურნეობების მიერ 

საკუთარი საცხოვრებელი სახლისა და სამეურნეო ნაგებობების მშენებლობის, შენობა-

ნაგებობების კაპიტალური რემონტის, გაფართოების, რეკონსტრუქციის, დამონტაჟების 

ან აღდგენითი მშენებლობის შუალედური მოხმარების ხარჯები 2018 წელს. 
     დიახ         გააგრძელეთ         არა         დაასრულეთ ინტერვიუ 

9. გთხოვთ გვიპასუხოთ ჰქონდა თუ არა თქვენს შინამეურნეობას ხარჯები ყველის, კარაქის, მაწვნის, 

არაჟანის, ნადუღისა და ხაჭოს დასამზადებლად 

დიახ         გააგრძელეთ         არა         გადადით 10-ზე  

 

გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

რძე 2.33  ლიტრი  

შეშა, ბუნებრივი აირი და სხვა ენერგია 2.34    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.35    

2) 2.36    
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ინტერვიუერს: მშენებლობისათვის გამოყენებული საკუთარი წარმოების მასალების (სამშენებლო 

ბლოკების, სხვა სამშენებლო მასალების) ღირებულება უნდა შეფასდეს რესპონდენტისათვის 

მისაწვდომ ბაზარზე ან მისსავე საცხოვრებლიდან გასაყიდ ფასებში. 

 
გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების 

დასახელება 
კოდი რაოდენობა 

ზომის 

ერთეული 

ღირებულება 

(ლარი) 

სამშენებლო ბლოკები 2.41    

აგური 2.42    
რკინა, არმატურა, კუთხოვანები, რკინის 

წნელები 
2.43    

საბათქაშე ქვიშა და ხრეში 2.44    

ცემენტი 2.45    

გაჯი და სხვა საბათქაშე მასალები 2.46    

ხის მასალა 2.47    
მზა ნაკეთობები (ხის, რკინის ან მეტალო 

პლასტმასის ჩარჩოები, ფანჯრები და სხვ.) 
2.48    

გადასახურავი მასალები 2.49    
მოსაპირკეთებელი მასალები და მინის 

ნაწარმი 
2.50    

საღებავები და ლაქები 2.51    
ელექტრო, გაზის, სანტექნიკური 

მოწყობილობების ყიდვისა და დაყენების 

ხარჯები 

2.52    

ტრანსპორტირების ცალკე გადახდილი 

ხარჯები 
2.53    

სხვა სამშენებლო მასალების ხარჯები 2.54    

დაქირავებული შრომის დანახარჯები 2.55    
თუ სამუშაოებისათვის მშენებლებს 

გაურიგდით მთლიანი თანხით მასალების 

ღირებულების ჩათვლით, ეს ხარჯი ჩაწერეთ 

ამ სტრიქონში 

2.56    

სხვა ხარჯები (დაასახელეთ) 

1) 2.57    

2) 2.58    
 

 

 

ინსტრუქცია ინტერვიუერისთვის 
ინტერვიუს დროს უნდა გამოიკითხოს შინამეურნეობის ის წევრი/წევრები, რომელიც 

ინფორმირებულია კითხვარში წარმოდგენილ საქმიანობებთან დაკავშირებით შინამეურნეობის მიერ 

გაწეული ხარჯების მოცულობის შესახებ. 

გამოკვლევა მოიცავს შინამეურნეობის წევრების მხოლოდ არაფორმალურ საქმიანობას საქონელის 

წარმოებითა და მომსახურების გაწევით იურიდიული პირის შექმნის გარეშე. 
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შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდა შინამეურნეობის გამოკითხვა, აუცილებელია 

გამოიკითხოს იმავე უბანზე არსებული სხვა შინამეურნეობა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შერჩევით 

განსაზღვრული გამოკითხული შინამეურნეობების რაოდენობა. 

გამოკვლევაში არ უნდა შევიდეს შინამეურნეობების რომელიმე წევრის ის საქმიანობა, რომელიც 

დარეგისტრირებულია ამ საქმიანობისათვის გადასახადების გადამხდელად. 

კითხვარის შესავსებად აუცილებელია მოხდეს სათაურებში დასახელებული პროდუქციის 

საწარმოებლად გამოყენებულ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შეფასება. მაგალითად, თუ 

შინამეურნეობაში პურის გამოცხობისას გამოყენებული იქნება საკუთარი წარმოების მარცვლიდან 

მიღებული ან ნაყიდი ფქვილი, თავისივე დამზადებული ან ნაყიდი შეშა და ფიჩხი, სხვა საწვავი ან 

ელექტროენერგია, ამ შემთხვევაში წინამდებარე კითხვარში სწორედ პურის ცხობისას გამოყენებული 

ფქვილის, შეშის, სხვა საწვავის ან ელექტროენერგიის ღირებულება უნდა იქნას ჩაწერილი. 

ინტერვიუერმა თითოეული კითხვის შესაბამისად რესპონდენტისაგან უნდა მიიღოს წარმოების 

პროცესში გაწეული დანახარჯების (გამოყენებული საქონლისა და მომსახურების) შეფასებები 

მწარმოებლის ფასებში, ანუ იმ ფასებში, რომელიც ყალიბდება რესპონდენტისათვის მისაწვდომ ბაზარზე ან 

მისსავე საცხოვრებლიდან გასაყიდ საცალო ან საბითუმო ფასებში. 

შუალედური მოხმარების ხარჯები უნდა დაფიქსირდეს ღირებულებით და რიგ შემთხვევებში 

ნატურალურ (კილოგრამი, ლიტრი და ა. შ.)  მაჩვენებლებში.  

რამდენადაც გარკვეულ შემთხვევებში რესპონდენტს შეიძლება გაუჭირდეს წლის განმავლობაში 

გაწეული ხარჯების შეფასება, ინტერვიუს მიღებისას უნდა კითხოთ უშუალოდ ახლო პერიოდში (წინა 

დღეს, გასულ კვირაში ან თვეში) არსებული ადგილობრივი გასაყიდი ფასები და აქედან მოხდეს მთელი 

წლის ხარჯების შეფასება. თუ ამ გზით ვერ მოხერხდა შუალედური მოხმარების ფულადი ექვივალენტის 

განსაზღვრა, ეს გრაფა ცარიელი უნდა დატოვოთ. 

ფასის არცოდნის შემთხვევაში შინამეურნეობამ ცარიელი უნდა დატოვოს შესაბამისი პროდუქციის 

ღირებულების გრაფა, სამაგიეროდ უნდა შეავსოს ნატურით მოხმარებული პროდუქციის რაოდენობის გრაფა 

საქონელის შესაბამისი ზომის ერთეულის მითითებით (ყურძენი - კგ, შეშა - კუბური მეტრი და ა.შ). იმ 

შემთხვევაში, თუ ცნობილია მოხმარებული საქონლის ფასი, უნდა შეავსოთ შესაბამისად, როგორც 

ღირებულებითი, ასევე  ნატურალური მაჩვენებლის გრაფები. 

ცალკეულ შემთხვევებში, როდესაც გარკვეული პროდუქციის წარმოება ყოველდღიურად ან 

დღეგამოშვებით ხორციელდება, შესაძლებელია შინამეურნეობამ ვერ მოახერხოს წლიური რაოდენობის 

შეფასება. ასეთ დროს მაჩვენებლები უნდა შეფასდეს კვირის ან თვისთვის და შემდეგ მოხდეს მისი 

განზოგადება წელზე. 

მაგალითი: თუ შინამეურნეობა საშუალოდ კვირაში აწარმოებდა 10 კილოგრამ ყველს და 1 

კილოგრამი ყველის საწარმოებლად იყენებდა 10 ლიტრ რძეს, ამ შემთხვევაში, კვირაში შინამეურნეობა 

ყველის დამზადებისას შუალედურად მოიხმარს 100 ლიტრ რძეს. კვირის საშუალო შუალედური 

მოხმარებით უნდა მოხდეს წლიურად შუალედურად მოხმარებული რძის ოდენობის შეფასება. 

 

 


