პატიმართან შეხვედრისას გადასაცემად დაშვებული ნივთების ჩამონათვალი
1) ნივთების გადაცემა დაშვებულია კვირაში ერთხელ (და არა ყოველ
შეხვედრაზე)
გვარი/სახელი.............................................................................................................
პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრის რეგისტრაციის ნომერი.....................
საკნის ნომერი.....................
დაშვებული ტანსაცმლის სია

მაქსიმალური
დაშვებული
რაოდენობა

ბერმუდა. შორტები. მოკლე შარვალი
საცვალი. ლიფი
წინდები. კოლგოტები. გეტრები
პერანგი. მოკლე სახელოებიანი პერანგი. მაისური. პოლო
მაისური
შარვალი. ჯინსის შარვალი. ქვედაბოლო. კაბა.
ჟაკეტი
სვიტრი. სპორტული ჟაკეტი
შალის ჟაკეტი
პიჟამო. ღამის პერანგი.
ნაჭრის ცხვირსახოცი ან ჩაის პირსახოცი
ტანის პირსახოცი (მაქსიმალური დაშვებულიზომა:
80*150 სმ )
ჯელაბა
ტანის დასაბანი ღრუბელი. ტანის დასაბანი
ხელთათმანი.
ხალათი (1 საკანში) + ქამარი
სახის პირსახოცი (მაქსიმალური დაშვებულიზომა: 90*40
სმ)
ოფიციალურად გამოცემული, გაყიდვაში ან
ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები. ჟურნალები.
გაზეთები. სახელმძღვანელოები. ლექსიკონები.
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კომპაქტ დისკები. ვიდეო დისკები. სათამაშო დისკები
(მხოლოდ ორიგინალები)
სამაგიდო თამაშები და სახატავი რვეული.
ტანის მოვლის საშუალებები - უხმარი͵ უალკოჰოლო͵
შუშის გქრეშე͵ სპრეის გარეშე ( 0% ალკოჰოლი
შემადგენლობაში͵ ეტიკეტზე უნდა იყოს მითითებული):
თმის შამპუნი͵ შხაპის გელი͵ დეზოდორანტი͵ მზისგან
დამცავი საცხი͵ დამატენიანებელი საცხი͵ ერთჯერადი
წვერსაპარსი͵ ელექტრო წვერსაპარსი͵ ჰიგიენური
ტამპონები და ხელსახოცები͵ თმის საპარსი დასატენი ან
შესაერთებელი͵ სავარცხელი͵ თმის ჯაგრისი.
დღიური͵ საწერი ქაღალდი͵ კონვერტების შეფუთვა͵
საწერი კქლმების შეკვრა͵ ფერადი ფანქრების შეკვრა.
საფოსტო მარკები
ბავშვების ნახატები ან პატარა საგანი (არ მიიღება
მეტალისგან დამზადებული საგანები)
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მიტანილი
რაოდენობა
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თვეში 1
თითო მიტანაზე
სიიდან 3 ჰიგიენური
მოვლის საშუალება.
მოცულობა: 250mL
მილილიტრი.
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ოჯახის ცხოვრებასთან კავშირში მყოფი ნებისმიერი
საბუთი (მაგალითად: სკოლის ნიშნების ფურცელი͵
სამედიცინო საბუთები͵... და აშ.)
სამედიცინო დანიშნულების ნივთები: ოპტიკური
სათვქლე გამჭვირვალე შუშით, სტომატოლოგიური
პროტეზი, ხედვის ან სმენის აპარატები (აგრეთვე
პლიქსოდენტი, სმენის აპარატის ელემენტები....), კბილის
ელექტრო ჯაგრისი

ზომიერი
რაოდენობა
1

2) პატიმრობის განმავლობაში მისატანად ერთხელ დაშვებული ნივთები
კლასიკური პანამა ქუდი ( 1 საკანში)
მზის სათვქლე ( 1 საკქნში)
ლოცვის ხალიჩა კომპასის გქრეშე
შალის ხელთათმანები ( 1 საკანში)
ქუდი ( 1 საკანში)
შარფი( 1 საკანში)
ქურთუკი, პალტო, თხელი ზამთრის
ქურთუკი ( 1 საკანში)
ფეხსაცმელი მეტალისგან დამზადებული
დეტალების გარეშე
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1 თითო პატიმარზე, ნებართვის
მიღების შემდგომ
1
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1 წყვილი ყოველ ორ თვეში
ერთხელ

აკრძალულია: ტანსაცმელი კაპიუშონით, პირბადიანი ქუდი, ტყავის
ტანსაცმელი. ყველა უნიფორმის მსგქვსი ტანსაცმელი (ცისფერი ტანსაცმელი,
ტანსაცმელი კამუფლაჟის პრინტით)
ნებართვის მოთხოვნას ექვემდებარება: კოსტუმები (1 იჩხრიკება), ჰალსტუკები (1
იჩხრიკება), საათები, ზოგიერთი სამაგიდო თამაში, დეკორატიული კოსმეტიკა,
მძიმე წონის სამედიცინო დანიშნულების ნივთები.
(განახლებულია 21/06/2021)

მიმტანის გვქრი და სახელი

მიმღები თანამშრომლის N˚

პატიმრის გვქრი და სქხელი
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