
დამტკიცებულია 
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ 
 
ძალაშია 2021 წლის 04 აგვისტოდან 

 
განაკვეთები (ტარიფები) 

საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოებების ბეჭდური/ელექტრონული და სხვა ფორმით 
გამოცემა/რეპროდუცირებისათვის 

 
 

ლიტერატურული და/ან სამეცნიერო ნაწარმოების საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის მიზნით 
გამოცემა/რეპროდუცირება 

 

ტირაჟი/რაოდენობა განთავსების არეალი 

განაკვეთის ოდენობა თითოეული 
ნაწარმოების და/ან მისი 

ფრაგმენტის 
გამოცემა/რეპროდუცირებისათვის 

1-1000 ერთი გვერდი 13 ლ. 
1001-2000 ერთი გვერდი 18 ლ. 
2001-5000 ერთი გვერდი 23 ლ. 
5001-10000 ერთი გვერდი 28 ლ. 
10001-15000 ერთი გვერდი 33 ლ. 
15001-20000 ერთი გვერდი 38 ლ. 
20001-25000 ერთი გვერდი 43 ლ. 
25001-30000 ერთი გვერდი 48 ლ. 
30001-40000 ერთი გვერდი 53 ლ. 

40000+ ერთი გვერდი 58 ლ. 
 
• განაკვეთები ვრცელდება ნაწარმოების ერთ გვერდზე ნაკლები არეალით გამოცემა/რეპროდუცირების შემთხვევაშიც 
• განაკვეთები იანგარიშება რეალიზებული ტირაჟის რაოდენობიდან 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 
 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული და მსგავსი სახის სხვა ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის მიზნით გამოცემა/რეპროდუცირება  

 

ტირაჟი/რაოდენობა 

განაკვეთის ოდენობა თითოეული ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის 
გამოცემა/რეპროდუცირებისათვის  

განთავსების არეალი 

გვერდის 1/8 > გვერდის 1/4 > გვერდის 1/2 > გვერდის 1/1  

შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი ფერადი შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი ფერადი 

1-1000 12 ლ. 20 ლ. 24 ლ. 32 ლ. 36 ლ. 44 ლ. 48 ლ. 56 ლ. 
1001-2000 32 ლ. 40 ლ. 44 ლ. 52 ლ. 56 ლ. 64 ლ. 68 ლ. 76 ლ. 
2001-5000 52 ლ. 60 ლ. 64 ლ. 72 ლ. 76 ლ. 84 ლ. 88 ლ. 96 ლ. 
5001-10000 72 ლ. 80 ლ. 84 ლ. 92 ლ. 96 ლ. 104 ლ. 108 ლ. 116 ლ. 
10001-15000 92 ლ. 100 ლ. 104 ლ. 112 ლ. 116 ლ. 124 ლ. 128 ლ. 136 ლ. 
15001-20000 112 ლ. 120 ლ. 124 ლ. 132 ლ. 136 ლ. 144 ლ. 148 ლ. 156 ლ. 
20001-25000 132 ლ. 140 ლ. 144 ლ. 152 ლ. 156 ლ. 164 ლ. 168 ლ. 176 ლ. 
25001-30000 152 ლ. 160 ლ. 164 ლ. 172 ლ. 176 ლ. 184 ლ. 188 ლ. 196 ლ. 
30001-40000 172 ლ. 180 ლ. 184 ლ. 192 ლ. 196 ლ. 204 ლ. 208 ლ. 216 ლ. 

40000+ 192 ლ. 200 ლ. 204 ლ. 212 ლ. 216 ლ. 224 ლ. 228 ლ. 236 ლ. 
 
• გვერდის 1/8-ზე განთავსების განაკვეთები მოქმედებს ნაკლები არეალით განთავსების შემთხვევაშიც 
• განაკვეთები იანგარიშება რეალიზებული ტირაჟის რაოდენობიდან 
• ერთ გამოცემაში რამდენიმე ნაწარმოების გამოყენების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება ნაწარმოებების 

რაოდენობის შესაბამისად: 
• 10-20 ნაწარმოები -10% 
• 21-30 ნაწარმოები - 20% 
• 31-40 ნაწარმოები - 30% 
• 41-50 ნაწარმოები - 40 % 
• 50+ ნაწარმოები - 50 % 
• ნაწარმოების რეპროდუცირებისათვის გამოცემის უფასო გავრცელების დროს, განაკვეთები მცირდება 20%-ით 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 
 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული და მსგავსი სახის სხვა ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის წიგნში 
რეპროდუცირება 

 

ტირაჟი/რაოდენობა 

განაკვეთის ოდენობა თითოეული ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის 
რეპროდუცირებისათვის  

განთავსების არეალი 

გვერდის 1/8 > გვერდის 1/4 > გვერდის 1/2 > გვერდის 1/1 

შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი ფერადი შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი 
ფერად

ი 

1-1000 24 ლ. 28 ლ. 36 ლ. 40 ლ. 48 ლ. 52 ლ. 60 ლ. 64 ლ. 
1001-2000 44 ლ. 48 ლ. 56 ლ. 60 ლ. 68 ლ. 72 ლ. 80 ლ. 84 ლ. 
2001-5000 64 ლ. 68 ლ. 76 ლ. 80 ლ. 88 ლ. 92 ლ. 100 ლ. 104 ლ. 
5001-10000 84  ლ. 88 ლ. 96 ლ. 100 ლ. 108 ლ. 112 ლ. 120 ლ. 124 ლ. 
10001-15000 104 ლ. 108 ლ. 116 ლ. 120 ლ. 128 ლ. 132 ლ. 140 ლ. 144 ლ. 
15001-20000 124 ლ. 128 ლ. 136 ლ. 140 ლ. 148 ლ. 152 ლ. 160 ლ. 164 ლ. 
20001-25000 144 ლ. 148 ლ. 156 ლ. 160 ლ. 168 ლ. 172 ლ. 180 ლ. 184 ლ. 
25001-30000 164 ლ. 168 ლ. 176 ლ. 180 ლ. 188 ლ. 192 ლ. 200 ლ. 204 ლ. 

30000+ 184 ლ. 188 ლ. 196 ლ. 200 ლ. 208 ლ. 112 ლ. 220 ლ. 224 ლ. 
 
• განაკვეთები ვრცელდება ნაწარმოების ინტერნეტ პროდუქციაში რეპროდუცირების შემთხვევაშიც 
• გვერდის 1/8-ზე განთავსების განაკვეთები მოქმედებს ნაკლები არეალით განთავსების შემთხვევაშიც 
• ერთ წიგნში რამდენიმე ნაწარმოების გამოყენების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება ნაწარმოებების რაოდენობის 

შესაბამისად: 
• 10-20 ნაწარმოები - 10% 
• 21-30 ნაწარმოები - 20% 
• 31-40 ნაწარმოები - 30% 
• 41-50 ნაწარმოები - 40 % 
• 50+ ნაწარმოები – 50 % 
• ნაწარმოების რეპროდუცირებისათვის წიგნის უფასო გავრცელების დროს, განაკვეთები მცირდება 20%-ით 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 

 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული და მსგავსი სახის სხვა ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის ჟურნალ–
გაზეთებში რეპროდუცირება 

 

ტირაჟი/რაოდენობა 

განაკვეთის ოდენობა თითოეული ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის 
რეპროდუცირებისათვის  

განთავსების არეალი 

გვერდის 1/8 > გვერდის 1/4 > გვერდის 1/2 > გვერდის 1/1 

შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი ფერადი შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი ფერადი 

1-1000 20 ლ. 24 ლ. 32 ლ. 36 ლ. 44 ლ. 48 ლ. 56 ლ. 60 ლ. 
1001-2000 40 ლ. 44 ლ. 52 ლ. 56 ლ. 64 ლ. 68 ლ. 76 ლ. 80  ლ. 
2001-5000 60 ლ. 64 ლ. 72 ლ. 76 ლ. 84 ლ. 88 ლ. 96 ლ. 100 ლ. 
5001-10000 80 ლ. 84 ლ. 92 ლ. 96 ლ. 104 ლ. 108 ლ. 116 ლ. 120 ლ. 
10001-15000 100 ლ. 104 ლ. 112 ლ. 116 ლ. 124 ლ. 128 ლ. 136 ლ. 140 ლ. 
15001-20000 120 ლ. 124 ლ. 132 ლ. 

ლ. 
136 ლ. 144 ლ. 148 ლ. 156 ლ. 160 ლ. 

20001-25000 140 ლ. 144 ლ. 152 ლ. 156 ლ. 164 ლ. 168 ლ. 176 ლ. 180 ლ. 
25001-30000 160 ლ. 164 ლ. 172 ლ. 176 ლ. 184 ლ. 188 ლ. 196 ლ. 200 ლ. 
30001-40000 180 ლ. 184 ლ. 192 ლ. 196 ლ. 204 ლ. 208 ლ. 216 ლ. 220 ლ. 
40001-50000 200 ლ. 204 ლ. 212 ლ. 216 ლ. 224 ლ. 228 ლ. 236 ლ. 240 ლ. 

50000+ 220 ლ. 224 ლ. 232 ლ. 236 ლ. 244 ლ. 248 ლ. 256 ლ. 260 ლ. 
 
• განაკვეთები ვრცელდება ნაწარმოების ინტერნეტ პროდუქციაში რეპროდუცირების შემთხვევაშიც 
• გვერდის 1/8-ზე განთავსების განაკვეთები მოქმედებს ნაკლები არეალით განთავსების შემთხვევაშიც 
• ერთ ჟურნალ-გაზეთში რამდენიმე ნაწარმოების გამოყენების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება ნაწარმოებების 

რაოდენობის შესაბამისად: 
• 10-20 ნაწარმოები - 10% 
• 21-30 ნაწარმოები - 20% 
• 31-40 ნაწარმოები - 30% 
• 41-50 ნაწარმოები - 40 % 
• 50+ ნაწარმოები – 50 % 
• ნაწარმოების რეპროდუცირებისათვის ჟურნალ-გაზეთის უფასო გავრცელების დროს, განაკვეთები მცირდება 20%-ით 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 

 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული და მსგავსი სახის სხვა ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის მიზნით გამოცემა/რეპროდუცირება  

 

ტირაჟი/რაოდენობა 

განაკვეთის ოდენობა თითოეული ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის 
გამოცემა/რეპროდუცირებისათვის  

განთავსების არეალი 

გვერდის 1/8 > გვერდის 1/4 > გვერდის 1/2 > გვერდის 1/1  

შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი ფერადი შავ 
თეთრი ფერადი შავ 

თეთრი ფერადი 

1-1000 12 ლ. 20 ლ. 24 ლ. 32 ლ. 36 ლ. 44 ლ. 48 ლ. 56 ლ. 
1001-2000 32 ლ. 40 ლ. 44 ლ. 52 ლ. 56 ლ. 64 ლ. 68 ლ. 76 ლ. 
2001-5000 52 ლ. 60 ლ. 64 ლ. 72 ლ. 76 ლ. 84 ლ. 88 ლ. 96 ლ. 
5001-10000 72 ლ. 80 ლ. 84 ლ. 92 ლ. 96 ლ. 104 ლ. 108 ლ. 116 ლ. 
10001-15000 92 ლ. 100 ლ. 104 ლ. 112 ლ. 116 ლ. 124 ლ. 128 ლ. 136 ლ. 
15001-20000 112 ლ. 120 ლ. 124 ლ. 132 ლ. 136 ლ. 144 ლ. 148 ლ. 156 ლ. 
20001-25000 132 ლ. 140 ლ. 144 ლ. 152 ლ. 156 ლ. 164 ლ. 168 ლ. 176 ლ. 
25001-30000 152 ლ. 160 ლ. 164 ლ. 172 ლ. 176 ლ. 184 ლ. 188 ლ. 196 ლ. 
30001-40000 172 ლ. 180 ლ. 184 ლ. 192 ლ. 196 ლ. 204 ლ. 208 ლ. 216 ლ. 

40000+ 192 ლ. 200 ლ. 204 ლ. 212 ლ. 216 ლ. 224 ლ. 228 ლ. 236 ლ. 
 
• გვერდის 1/8-ზე განთავსების განაკვეთები მოქმედებს ნაკლები არეალით განთავსების შემთხვევაშიც 
• განაკვეთები იანგარიშება რეალიზებული ტირაჟის რაოდენობიდან 
• ერთ გამოცემაში რამდენიმე ნაწარმოების გამოყენების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება ნაწარმოებების 

რაოდენობის შესაბამისად: 
• 10-20 ნაწარმოები -10% 
• 21-30 ნაწარმოები - 20% 
• 31-40 ნაწარმოები - 30% 
• 41-50 ნაწარმოები - 40 % 
• 50+ ნაწარმოები - 50 % 
• ნაწარმოების რეპროდუცირებისათვის გამოცემის უფასო გავრცელების დროს, განაკვეთები მცირდება 20%-ით 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 

 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული და მსგავსი სახის სხვა ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის კალენდარში 
გამოცემა/რეპროდუცირება 

 

ტირაჟი/რაოდენობა 
ფორმატი ფორმატი ფორმატი ფორმატი ფორმატი 

10x15 სმ > 15x20 სმ > 20x30 სმ > 30x40 სმ > 40x60 სმ > 

1-500 20 ლ. 40 ლ. 60 ლ. 80 ლ. 100 ლ. 
501-1000 60 ლ. 80 ლ. 100 ლ. 120 ლ. 140 ლ. 
1001-2000 100 ლ. 120 ლ. 140 ლ. 160 ლ. 180 ლ. 
2001-3000 140 ლ. 160 ლ. 180 ლ. 200 ლ. 220 ლ. 
3001-5000 180 ლ. 200 ლ. 220 ლ. 240 ლ. 260 ლ. 
5001-7500 220 ლ. 240 ლ. 260 ლ. 280 ლ. 300 ლ. 

7500+ 260 ლ. 280 ლ. 300 ლ. 320 ლ. 340 ლ. 

• განაკვეთები ვრცელდება ნაწარმოების ინტერნეტის მეშვეობით გამოცემა/რეპროდუცირების დროსაც 
• 10x15 სმ ფორმატით განთავსების განაკვეთები მოქმედებს ნაკლები არეალით განთავსების შემთხვევაშიც 
• ერთ კალენდარში რამდენიმე ნაწარმოების გამოყენების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება ნაწარმოებების 
• რაოდენობის შესაბამისად: 
• 10-20 ნაწარმოები - 10% 
• 21-30 ნაწარმოები - 20% 
• 31-40 ნაწარმოები - 30% 
• 41-50 ნაწარმოები - 40 % 
• 50+ ნაწარმოები - 50 % 
• ნაწარმოების რეპროდუცირებისათვის კალენდარის უფასო გავრცელების დროს, განაკვეთები მცირდება 20%-ით 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 
 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული და მსგავხი სახის სხვა ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის მისალოცი, 
მოსაწვევი, სასაჩუქრე, ფასდაკლების და მსგავსი სახის ბარათში გამოცემა/რეპროდუცირება 

 

ტირაჟი/რაოდენობა 
ფორმატი ფორმატი ფორმატი 

9x13 სმ > 10x15 სმ > 15x20 სმ > 

1-100 12 ლ. 32 ლ. 52 ლ. 
101-250 52 ლ. 72 ლ. 92 ლ. 
251-500 92 ლ. 112 ლ. 132 ლ. 
501-750 132 ლ. 152 ლ. 172 ლ. 
751-1000 172 ლ. 192 ლ. 212 ლ. 
1001-1500 212 ლ. 232 ლ. 252 ლ. 
1501-2000 252 ლ. 272 ლ. 292 ლ. 
2001-3000 292 ლ. 312 ლ. 332 ლ. 

3000+ 332 ლ. 352 ლ. 372 ლ. 
 
• განაკვეთები ვრცელდება ნაწარმოების ინტერნეტის მეშვეობით გამოცემა/რეპროდუცირების დროსაც 
• 9x13 სმ ფორმატით განთავსების განაკვეთები მოქმედებს ნაკლები არეალით განთავსების შემთხვევაშიც 
• ერთ ბარათში რამდენიმე ნაწარმოების გამოყენების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება ნაწარმოებების რაოდენობის 

შესაბამისად: 
• 10-20 ნაწარმოები - 10% 
• 21-30 ნაწარმოები - 20% 
• 31-40 ნაწარმოები - 30% 
• 41-50 ნაწარმოები - 40 % 
• 50+ ნაწარმოები - 50 % 
• ნაწარმოების რეპროდუცირებისათვის ბარათის უფასო გავრცელების დროს, განაკვეთები მცირდება 20%-ით 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 
 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ნახატის, სკულპტურული, ფოტოგრაფიული და მსგავსი სახის სხვა ნაწარმოების სარეკლამო და მსგავსი სახის კატალოგში 

გამოცემა/რეპროდუცირება 

ტირაჟი/რაოდენობა 

განაკვეთის ოდენობა თითოეული ნაწარმოების და/ან მისი ფრაგმენტის 
გამოცემა/რეპროდუცირებისათვის  

განთავსების არეალი 

გვერდის 1/8 > გვერდის 1/4 > გვერდის 1/2 > გვერდის 1/1  

შავ-თეთრი ფერადი შავ-თეთრი ფერადი შავ-თეთრი ფერადი შავ-თეთრი ფერადი 

1-1000 172 ლ. 200 ლ. 212 ლ. 240 ლ. 252 ლ. 280 ლ. 292 ლ. 320 ლ. 
1001-2000 192 ლ. 220 ლ. 232 ლ. 260 ლ. 272 ლ. 300 ლ. 312 ლ. 340 ლ. 
2001-5000 212 ლ. 240 ლ. 252 ლ. 280 ლ. 292 ლ. 320 ლ. 332 ლ. 360 ლ. 
5001-10000 232 ლ. 260 ლ. 272 ლ. 300 ლ. 312 ლ. 340 ლ. 352 ლ. 380 ლ. 
10001-15000 252 ლ. 280 ლ. 292 ლ. 320 ლ. 332 ლ. 360 ლ. 372 ლ. 400 ლ. 
15001-20000 272 ლ. 300 ლ. 312 ლ. 340 ლ. 352 ლ. 380 ლ. 392 ლ. 420 ლ. 
20001-25000 292 ლ. 320 ლ. 332 ლ. 360 ლ. 372 ლ. 400 ლ. 412 ლ. 440 ლ. 
25001-30000 312 ლ. 340 ლ. 352 ლ. 380 ლ. 392 ლ. 420 ლ. 432 ლ. 460 ლ. 
30001-40000 332 ლ. 360 ლ. 372 ლ. 400 ლ. 412 ლ. 440 ლ. 452 ლ. 480 ლ. 

40001 – 50000 352 ლ. 380 ლ. 392 ლ. 420 ლ. 432 ლ. 460 ლ. 472 ლ. 500 ლ. 
50000+ 372 ლ. 400 ლ. 412 ლ. 440 ლ. 452 ლ. 480 ლ. 492 ლ. 520 ლ. 

 
• განაკვეთები ვრცელდება ნაწარმოების ინტერნეტ პროდუქციაში რეპროდუცირების შემთხვევაშიც 
• გვერდის 1/8-ზე განთავსების განაკვეთები მოქმედებს ნაკლები არეალით განთავსების შემთხვევაშიც 
• ერთ კატალოგში რამდენიმე ნაწარმოების გამოყენების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება ნაწარმოებების 

რაოდენობის შესაბამისად: 
• 10-20 ნაწარმოები - 10% 
• 21-30 ნაწარმოები - 20% 
• 31-40 ნაწარმოები - 30% 
• 41-50 ნაწარმოები - 40 % 
• 50+ ნაწარმოები – 50 % 
• ნაწარმოების რეპროდუცირებისათვის კატალოგის უფასო გავრცელების დროს, განაკვეთები მცირდება 20%-ით 
• განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს 
 
გიგა კობალაძე 
გამგეობის თავმჯდომარე 

 
 


