
დამტკიცებულია 

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ 

 

ძალაშია 2017 წლის 01 აგვისტოდან 

 განაკვეთები (ტარიფები) 

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების სატრანსპორტო საშუალებებსა და სატრანსპორტო ობიექტებზე 

საჯარო შესრულებისათვის  

 

1. სახმელეთო ტრანსპორტი 

 

სარგებლობის სახე სატრანსპორტო საშუალების ტიპი ყოველთვიური განაკვეთი 

ნაწარმოებების საჯარო 

შესრულება ტექნიკური 

საშუალებით, მათ შორის 

მუსიკალური ყუთის (Juke Box) 

გამოყენებით 

ტაქსი  

1.50 ლარი თითოეული სატრანსპორტო 

საშუალებისთვის +15 ლარი თითოეული 

მუსიკალური ყუთისთვის 

სამარშრუტო ტაქსი 

2.50 ლარი თითოეული სატრანსპორტო 

საშუალებისთვის +15 ლარი თითოეული 

მუსიკალური ყუთისთვის 

სამარშრუტო ავტობუსი 

3.50 ლარი თითოეული სატრანსპორტო 

საშუალებისთვის +15 ლარი თითოეული 

მუსიკალური ყუთისთვის 

სარკინიგზო მატარებელი 

4.50 ლარი თითოეული სარკინიგზო 

ვაგონისთვის +15 ლარი თითოეული 

მუსიკალური ყუთისთვის 

მეტროპოლიტენის მატარებელი 

5.50 ლარი თითოეული 

მეტროპოლიტენის ვაგონისთვის +15 

ლარი თითოეული მუსიკალური 

ყუთისთვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. წყლის ტრანსპორტი 

 

სარგებლობის სახე სატრანსპორტო საშუალების ტიპი მარშრუტის ტიპი ყოველთვიური განაკვეთი 

ნაწარმოებების საჯარო 

შესრულება ტექნიკური 

საშუალებით, მათ შორის 

მუსიკალური ყუთის 

(Juke Box) გამოყენებით 

გემი 

საერთაშორისო 

10 ლარი თითოეული 

სატრანსპორტო 

საშუალებისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური 

ყუთისთვის 

ადგილობრივი 

5 ლარი თითოეული 

სატრანსპორტო 

საშუალებისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური 

ყუთისთვის 

კატარღა, იახტა, კატერი და სხვა 

მცირე ზომის შესაბამისი 

საშუალება 

საერთაშორისო 

7 ლარი თითოეული 

სატრანსპორტო 

საშუალებისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური 

ყუთისთვის 

ადგილობრივი 

3 ლარი თითოეული 

სატრანსპორტო 

საშუალებისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური 

ყუთისთვის 

 

3. საჰაერო ტრანსპორტი 

 

სარგებლობის სახე სატრანსპორტო საშუალების ტიპი მარშრუტის ტიპი ყოველთვიური განაკვეთი 

ნაწარმოებების საჯარო 

შესრულება ტექნიკური 

საშუალებით, მათ შორის 

მუსიკალური ყუთის 

(Juke Box) გამოყენებით 

თვითმფრინავი  

საერთაშორისო 

15 ლარი თითოეული საჰაერო 

ხომალდისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური 

ყუთისთვის 

ადგილობრივი 

7.50 ლარი თითოეული 

საჰაერო ხომალდისთვის +15 

ლარი თითოეული 

მუსიკალური ყუთისთვის 

 

 

 

 

 



4. სატრანპორტო ობიექტები 

 

სარგებლობის სახე სატრანსპორტო ობიექტის სახეობა ყოველწლიური განაკვეთი 

ნაწარმოებების საჯარო 

შესრულება ტექნიკური 

საშუალებით, მათ შორის 

მუსიკალური ყუთის (Juke Box) 

გამოყენებით 

სამარშრუტო ავტობუსის/ტაქსის 

სადგური 

0.30 ლარი მომსახურებისთვის 

განკუთვნილი ფართობის თითოეული 

კვადრატული მეტრისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური ყუთისთვის 

რკინიგზის სადგური 

0.40 ლარი მომსახურებისთვის 

განკუთვნილი ფართობის თითოეული 

კვადრატული მეტრისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური ყუთისთვის 

მეტროპოლიტენის სადგური 

0.50 ლარი მომსახურებისთვის 

განკუთვნილი ფართობის თითოეული 

კვადრატული მეტრისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური ყუთისთვის 

პორტი, ნავსადგური 

0.60 ლარი მომსახურებისთვის 

განკუთვნილი ფართობის თითოეული 

კვადრატული მეტრისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური ყუთისთვის 

აეროპორტი 

0.70 ლარი მომსახურებისთვის 

განკუთვნილი ფართობის თითოეული 

კვადრატული მეტრისთვის +15 ლარი 

თითოეული მუსიკალური ყუთისთვის 

 
• მომსახურებისთვის განკუთვნილი ფართობი ამ განაკვეთების მიზნებისთვის წარმოადგენს ტერიტორიას, რომელზეც 

ხორციელდება მომსახურების უშუალო მიწოდება 

• განაკვეთების ოდენობა არ არის დამოკიდებული ნაწარმოებების ჟღერადობის ხანგრძლივობასა და გამოყენების 

რაოდენობაზე 

• სატრანსპორტო ობიექტების ტერიტორიაზე არსებული კვების, სავაჭრო და/ან სხვა სახის დაწესებულებების მიერ 

ნაწარმოებების საჯარო შესრულების შემთხვევაში მოქმედებს შესაბამისი ობიექტებისთვის დადგენილი განაკვეთები 

• განაკვეთები თბილისის ფარგლებს გარეთ მოქმედი მოსარგებლეებისათვის მცირდება 20%-ით  

• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 

 

გიგა კობალაძე 

გამგეობის თავმჯდომარე 
 


