
დამტკიცებულია  
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ  

  

ძალაშია 2019 წლის 08 იანვრიდან 

 

განაკვეთები (ტარიფები) 

მომიჯნავე უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამების საჯარო შესრულებისათვის 

სასტუმროებში, მოტელებში, კემპინგებში და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში 

  

სარგებლობის სახე 

განაკვეთის 

გამოანგარიშების 

მეთოდი 

ყოველთვიური განაკვეთი 

ნაწარმოებების 

ფონოგრამის საჯარო 

შესრულება ტექნიკური 

საშუალებით 

ნომრების რაოდენობა 
0 - 2* 

ვარსკვლავიანი 

3* - 4* 

ვარსკვლავიანი 

5* 

ვარსკვლავიანი 

0 დან 20 მდე 14.16 ლარი 35.40 ლარი 61.36 ლარი 

21 დან 40 მდე 21.24 ლარი 47.20 ლარი 70.80 ლარი 

41 დან 60 მდე 28.32 ლარი 56.64 ლარი 80.24 ლარი 

61 დან 80 მდე 37.76 ლარი 66.08 ლარი 89.68 ლარი 

81 დან 100  მდე 42.48 ლარი 70.80 ლარი 99.12 ლარი 

101 დან 200 მდე 59 ლარი 94.40 ლარი 141.60 ლარი 

201 დან 300 მდე 82.60 ლარი 118 ლარი 188.80 ლარი 

301 დან 400 მდე 106.20 ლარი 165.20 ლარი 236 ლარი 

401 დან 500 მდე 129.80 ლარი 212.40 ლარი 283.20 ლარი 

501 დან 600 მდე 153.40 ლარი 259.60 ლარი 330.40 ლარი 

601 დან 700 მდე 177 ლარი 306.80 ლარი 377.60 ლარი 

701 დან 800 მდე 188.80 ლარი 330.40 ლარი 401.20 ლარი 

801 დან 900 მდე 200.60 ლარი 354 ლარი 424.80 ლარი 

901 დან 1 000 მდე 212.40 ლარი 383.50 ლარი 448.40 ლარი 

1000 ზე მეტი 

+ 3.54 ლარი 

ყოველი 

დამატებითი 20 

ნომრისთვის 

+ 8.85 ლარი 

ყოველი 

დამატებითი 20 

ნომრისთვის 

+ 15.34 ლარი 

ყოველი 

დამატებითი 20 

ნომრისთვის 

ნაწარმოებების 

ფონოგრამის საჯარო 

შესრულება მუსიკალური 

ყუთის (Juke Box) 

გამოყენებით 

გამოიყენება ნაწარმოებების ფონოგრამის მუსიკალური ყუთით (Juke Box) საჯარო 

შესრულებისათვის დადგენილი განაკვეთები 



ნაწარმოებების 

ფონოგრამის საჯარო 

შესრულება ტექნიკური 

საშუალებით საერთო 

სარგებლობის სათავსოებში 

(რეგისტრაციის დარბაზი, 

ჰოლი, ტელესალონი, 

გასასვლელი, 

სართულთაშორისი 

მოედანი, ლიფტი და 

სხვა) 

0.14 ლარი თითოეული კვადრატული მეტრისთვის 

ნაწარმოებების 

ფონოგრამის საჯარო 

შესრულება 

დაწესებულებაში 

განლაგებულ, 

მოსარგებლის კუთვნილ 

კვების ობიექტში 

გამოიყენება კვების დაწესებულებებში ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო 

შესრულებისათვის დადგენილი განაკვეთები 

ნაწარმოებების 

ფონოგრამის საჯარო 

შესრულება 

დაწესებულებაში 

განლაგებულ, 

მოსარგებლის კუთვნილ 

სავაჭრო ობიექტში 

გამოიყენება სავაჭრო დაწესებულებებში ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო 

შესრულებისათვის დადგენილი განაკვეთები 

  

 განაკვეთების ოდენობა არ არის დამოკიდებული ფონოგრამის ჟღერადობის ხანგრძლივობასა და გამოყენების 

რაოდენობაზე  

 განაკვეთი დაწესებულების ავტოსადგომის, საწყობის, დამხმარე სათავსოს და მსგავსი ტიპის სივრცისთვის 

შეადგენს 0.03 ლარს თითოეული კვადრატული მეტრისთვის  

 განაკვეთები თბილისის ფარგლებს გარეთ მოქმედი მოსარგებლეებისათვის მცირდება 20%-ით   

 განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს  

 

გიგა კობალაძე  

გამგეობის თავმჯდომარე                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


