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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. 

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! 
 

  

             
 

           საქართველოს სტატისტიკის     
ეროვნული სამსახური 

        საქსტატი 

მისამართი: თბილისი 0180, ცოტნე დადიანის ქ. #30  
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 
ელ. ფოსტა: info@geostat.ge                                        
ვებ-გვერდი: www.geostat.ge 

 

დაუკვირვებადი ეკონომიკის გამოკვლევა ტრანსპორტის 
სფეროში 

კითხვარი # 04.0.11.6-1 (ერთდროული) 
დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის საბჭოს 2021 წლის  
13 აგვისტოს  #15 დადგენილებით 

mailto:info@geostat.ge
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წაუკითხეთ რესპონდენტს: შინამეურნეობებში ტრანსპორტის სფეროში დაუკვირვებადი ეკონომიკის 
სტატისტიკური კვლევის მიზანს, 2020 წლის განმავლობაში, ამავე სფეროში შინამეურნეობების მიერ 
საბოლოო მოხმარებისთვის გაწეული მთლიანი ხარჯების (როგორც ფულადი, ისე არამონეტარული) 
დადგენა წარმოადგენს. გამოკვლევა არ მოიცავს სამეწარმეო საქმიანობისთვის გაწეულ შუალედურ 
ხარჯებს. 

 

კითხვარი შედგება 2 ნაწილისგან: 

ნაწილი 1 – სატრანსპორტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები  
 
1.1 - სახმელეთო ტრანსპორტის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები მოიცავს ხარჯებს, სახმელეთო 
ტრანსპორტით მგზავრობისას ან/და ტვირთის გადაზიდვისას. სახმელეთო ტრანსპორტი მოიცავს ისეთ 
სატრანსპორტო საშუალებებს, როგორიცაა: მიკროავტობუსი, ავტობუსი, ავტომობილი, მიწისქვეშა ან 
მიწისზედა სარკინიგზო ტრანსპორტი, საბაგირო, ფუნიკულორი და სხვა სახმელეთო სატრანსპორტო 
საშუალებები;  
1.2 - საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები მოიცავს ხარჯებს, საზღვაო 
ტრანსპორტით მგზავრობისას ან/და ტვირთის გადაზისვისას. საზღვაო ტრანსპორტი მოიცავს ისეთ 
სატრანსპორტო საშუალებებს, როგორიცაა: გემი, ნავი, იახტა, ბორანი, ტვირთის გადასაზიდი ტანკერები 
და სხვ.; 

1.3 - საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები მოიცავს ხარჯებს, საჰაერო ტრანსპორტით 
მგზავრობისას ან/და ტვირთის გადაზისვისას. საჰაერო ტრანსპორტი მოიცავს ისეთ სატრანსპორტო 
საშუალებებს, როგორიცაა: თვითმფრინავი, ვერტმფრენი, დირიჟაბლი, საჰაერო ბურთი და სხვა 
ნებისმიერი ტიპის საჰაერო ხომალდი; 

1.4 - დასაწყობებასა და შენახვასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო ხარჯები მოიცავს ხარჯებს, 
სასაწყობო და სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებისას. სასაწყობო 
მომსახურებას მიეკუთვნება მომსახურება გაყინვით შესანახად, თხევადი და აირისებრი ტვირთის და 
მარცვლეულის შენახვა. ტრანსპორტთან დაკავშირებული დამხმარე მომსახურება მოიცავს სამგზავრო 
სადგურების/აეროპორტების, სადისპეჩერო პუნქტების მომსახურებას და სხვ.; 

ნაწილი 2 - სატრანსპორტო საშუალების შეძენასა და ექსპლუატაციაზე გაწეული ხარჯები 

2.1 - სატრანსპორტო საშუალების შეძენაზე გაწეული ხარჯები მოიცავს ახალი ან ქვეყნის შიგნით 
ექსპლუატაციაში არ მყოფი სატრანსპორტო საშუალების შეძენის ხარჯებს; 

2.2 - სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის ხარჯები მოიცავს სატრანსპორტო საშუალების მოვლა-
შეკეთების ხარჯებს ქვეყნის შიგნით. 

 
 

ინტერვიუერს:  გამოკვლევაში არ მონაწილეობს შინამეურნეობა, რომლის წევრს/წევრებს არ გაუწევიათ 
ხარჯი ტრანსპორტით მომსახურების სფეროში 2020 წელს. 
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ნაწილი 1: სატრანსპორტო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 

1.1 რამდენი ლარი დახარჯეთ სახმელეთო ტრანსპორტით მგზავრობაზე/ტვირთის გადაზიდვაზე 
2020 წლის განმავლობაში? 

 

 

 

 

 

 

 

N 
ტრანსპორტის სახეები მგზავრობისას / 

გადაზიდვისას 
ქვეყნის 
შიგნით 

ქვეყნის 
გარეთ 

საერთაშორისო 

  ტრანსპორტის სახეები მგზავრობისას    

1 შიდასაქალაქო სამარშრუტო ავტობუსი / 
მიკროავტობუსი 

     

2 საქალაქთაშორისო სამარშრუტო ავტობუსი / 
მიკროავტობუსი   

     

3 ტაქსი      

4 სარკინიგზო-სამგზავრო ტრანსპორტი      

5 მეტროპოლიტენი    

6 საბაგირო/ფუნიკულორი    

7 სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებით 
მგზავრობა (მათ შორის ექსკურსიის მიზნით 
გადაადგილებისთვის) 
(გთხოვთ, მიუთითოთ)  
 
_________________________________________ 
 

   

 ტრანსპორტის სახეები გადაზიდვისას    

8 სარკინიგზო გადაზიდვები      

9 საგზაო გადაზიდვები      

10 სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებით 
გადაზიდვა (გთხოვთ, მიუთითოთ)  
________________________________________ 

     



4 
 

1.2  რამდენი ლარი დახარჯეთ საზღვაო ტრანსპორტით მგზავრობაზე/ტვირთის გადაზიდვაზე 2020 
წლის განმავლობაში? 

N 
ტრანსპორტის სახეები მგზავრობისას / 

გადაზიდვისას 
ქვეყნის 
შიგნით 

ქვეყნის 
გარეთ 

საერთაშორისო 

1 საზღვაო და შიგა წყლის სამგზავრო 
ტრანსპორტით მომსახურება; მათ შორის 
ტრანსპორტირება სასეირნო, საკრუიზო ან 
ტურისტული გემებით, ბორნებით, წყლის 
ტაქსებით და სხვ. 

     

2 საზღვაო და შიგა წყლის ტრანსპორტით 
გადაზიდვები 

     

1.3  რამდენი ლარი დახარჯეთ საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრობაზე / ტვირთის გადაზიდვაზე 2020 
წლის განმავლობაში? 

N 
ტრანსპორტის სახეები მგზავრობისას / 

გადაზიდვისას 
ქვეყნის 
შიგნით 

ქვეყნის 
გარეთ 

 
საერთაშორისო 

1 ადგილობრივი სამგზავრო ფრენები 
(ნებისმიერი ტიპის საჰაერო ხომალდით) 

     

2 საერთაშორისო სამგზავრო ფრენები 
(ნებისმიერი ტიპის საჰაერო ხომალდით)  

     

3 ტვირთის გადაზიდვა       

1.4  რამდენი ლარი დახარჯეთ დასაწყობებასა და შენახვასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე 2020 
წლის განმავლობაში? 

N 
დასაწყობებასა და შენახვასთან დაკავშირებული 

მომსახურების სახეები 
ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთ 

1 საწყობების მომსახურება     
2 სახმელეთო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურება     

3 წყლის ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურება     

4 საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურება     

5 ტვირთის სატვირთავ-გასატვირთავი მომსახურება   

6 სხვა დამხმარე სატრანსპორტო მომსახურება (გთხოვთ, 
მიუთითოთ)  
________________________________________ 
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ნაწილი 2: სატრანსპორტო საშუალების შეძენასა და ექსპლუატაციაზე გაწეული ხარჯები 

2.1 გთხოვთ, გვიპასუხოთ, 2020 წლის განმავლობაში შეიძინეთ თუ არა ახალი ან ქვეყნის შიგნით 
ექსპლუატაციაში არმყოფი სატრანსპორტო საშუალება? 

1. დიახ - გადადით კითხვაზე 2.2  
2. არა - გადადით კითხაზე 2.4 

 

2.2 რამდენი ლარი დახარჯეთ სატრანსპორტო საშუალების შეძენისას 2020 წელს? 

N სატრანსპორტო საშუალების კოდი გადახდილი თანხა 

1     

2     

3     

4     

5     

 

სატრანსპორტო საშუალების კოდები                                               

N სატრანსპორტო საშუალება 

1    მსუბუქი ავტომობილი 

2    მიკროავტობუსი 

3    ავტობუსი 

4    მოტოციკლი 

5    ველოსიპედი 

6    ტრაქტორი 

7    სატვირთო ავტომობილი 

8    სხვა სატრანსპოორტო საშუალება, გთხოვთ 
მიუთითოთ 
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2.3 გთხოვთ, გვიპასუხოთ, რა მიზნით იყენებთ სატრანსპორტო საშუალებას? 
1. მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის/მიზნებისთვის 

2. მგზავრთა გადასაყვანად, ანაზღაურების სანაცვლოდ 

3. ტვირთის გადასაზიდად, ანაზღაურების სანაცვლოდ 

4. სხვა მიზნით, გთხოვთ მიუთითოთ     

 

2.4 გთხოვთ, გვიპასუხოთ, 2020 წლის განმავლობაში გყავდათ თუ არა სატრანსპორტო საშუალება? 

1. დიახ - გადადით კითხვაზე 2.5 
2. არა - დაასრულეთ გამოკითხვა 

 

2.5 რამდენი ლარი დახარჯეთ საკუთარი მოხმარებისთვის სატრანსპორტო საშუალების 
ექსპლუატაციაზე 2020 წლის განმავლობაში? 

 

N ხარჯის სახეები გადახდილი თანხა 

1 საბურავის შეძენა   

2 აკუმულატორის შეძენა   

3 სხვა სათადარიგო ნაწილების, მასალებისა და აქსესუარების 
შეძენა 

  

4 საწვავის შეძენა (ბენზინი, დიზელი, გაზი და ა.შ.)   

5 ავტომობილის დიაგნოსტიკა და შეკეთება (მომსახურების 
ღირებულება) 

  

6 ავტომობილის ტექდათვალიერება   

7 ავტომობილის რეცხვა  

8 ზეთისა და ფილტრის შეცვლა  

8.1 მათ შორის ხელოსნის მომსახურება  

9 სხვა ხარჯი (გთხოვთ მიუთითოთ) 
 
____________________________________ 
 

  

 

გმადლობთ თანამშრომლობისთვის! 


	საერთაშორისო

