
  
  
დამტკიცებულია  
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ  
  
ძალაშია 2019 წლის 08 იანვრიდან 

 
განაკვეთები (ტარიფები) 

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების საჯარო შესრულებისათვის მსუბუქი კონსტრუქციის კვებისა და 
გართობის სეზონურ ობიექტებში  

  

სარგებლობის სახე  

განაკვეთის გამოანგარიშების 
მეთოდი  

  
სეზონური განაკვეთი  

  
  

დასაჯდომი ადგილების 
რაოდენობა   

ნაწარმოებების საჯარო  
შესრულება ტექნიკური 

საშუალებით  

არაუმეტეს 10 ისა  47.20 ლარი  

11 დან 20 მდე  84.96 ლარი  

21 დან 30 მდე  122.72 ლარი  

31 დან 40 მდე  160.48 ლარი  

41 დან 50 მდე  188.80 ლარი 

51 დან 60 მდე  217.12 ლარი  

61 დან 70 მდე  245.44 ლარი  

71 დან 80 მდე  273.76 ლარი  

81 დან 100 მდე  302.08 ლარი  

101 დან 150 მდე  330.40 ლარი  

151 დან 200 მდე  358.72 ლარი  

200 დან 250 მდე  396.48 ლარი  

250 დან 300 მდე  462.56 ლარი  

300 დან 400 მდე  490.88 ლარი  

400 დან 500 მდე  519.20 ლარი  

500 ზე მეტი  + 15.72 ლარი ყოველი დამატებითი 10 ადგილისთვის  

ნაწარმოებების საჯარო 
შესრულება კარაოკე 

სისტემის გამოყენებით  

  
ცხრილის პირველი  

ნაწილის შესაბამისად   
  

+ 113.28 ლარი  

ნაწარმოებების საჯარო  
შესრულება მუსიკალური  

ყუთის (Juke Box) 
გამოყენებით  

გამოიყენება ნაწარმოებების მუსიკალური ყუთით (Juke Box) საჯარო შესრულებისათვის 
დადგენილი განაკვეთები  



 

ნაწარმოებების საჯარო 
შესრულება მსახიობ- 

შემსრულებლების და/ან 
საშემსრულებლო  

კოლექტივების მიერ  
(ცოცხალი შესრულება)  

  
ცხრილის პირველი  

ნაწილის შესაბამისად   
  

X 1.5 ზე  

  
• ნაწარმოებების ერთდროულად, როგორც ცოცხალი, ასევე კარაოკე სისტემით და მუსიკალური ყუთით შესრულების 

შემთხვევაში, ცხრილის პირველ ნაწილში მოცემული განაკვეთები მრავლდება მეოთხე ნაწილში მოცემულ კოეფიციენტებზე 
და შემდეგ ემატება მეორე და მესამე ნაწილებით გათვალისწინებული განაკვეთები  

• განაკვეთების ოდენობა არ არის დამოკიდებული ნაწარმოებების ჟღერადობის ხანგრძლივობასა და გამოყენების 
რაოდენობაზე  

• განაკვეთი დაწესებულების ავტოსადგომის, საწყობის, დამხმარე სათავსოს და მსგავსი ტიპის სივრცისთვის შეადგენს 0.06 
ლარი თითოეული კვადრატული მეტრისთვის  

• ამ განაკვეთის მიზნებისათვის მსუბუქი კონსტრუქციის ობიექტი განიმარტება როგორც მიწასთან არამყარად დაკავშირებული, 
საძირკვლის არ მქონე ობიექტი, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა დაიშალოს და აიწყოს სეზონური ფუნქციონირების 
შესაბამისად  

• ამ განაკვეთის მიზნებისათვის ობიექტი მიიჩნევა სეზონურად, თუ იგი წელიწადის განმავლობაში უწყვეტად ფუნქციონირებს 
არა უმეტეს ოთხი თვისა.   

• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს  
  
გიგა კობალაძე  
გამგეობის თავმჯდომარე                                                                                                                                                             
                                                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


