
   
დანართი: №1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
წინასაპროექტო, საკვლევ–საძიებო სამუშაოების განხორციელების, მიწისა და შენობა–ნაგებობების 

აზომვითი ნახაზების მომზადების ტარიფები 

    

    

    

# 
შენობა-ნაგებობების 

აზომვითი ნახაზები 
მომსახურების ვადა  ერთეულის ფასი (ლარი) 

1 1 მ2-დან–1000 მდე 

1–დან 3 სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 30 თეთრი +50% 

4–დან 7 სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 30 თეთრი 

2 1000 მ2-დან–3000 მდე 
7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 25 თეთრი 

3 3000 მ2-დან  ზევით 
7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 15 თეთრი 

4 
შენობის განშლა ბინა 

ერთეულებად 

 7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
ერთი ერთეული ბინის 30 ლარი 

5 
არსებული ფართის 

დაგეგმარება 

7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
ერთი ერთეული ბინის 200 ლარი 

    

    

   
 
 

    

# 
მიწის ნაკვეთის აგეგმვის 

საველე და კამერალური 

სამუშაოები 

მომსახურების ვადა ერთეულის ფასი (ლარი) 

1 
აზომვითი ნახაზის 

მომზადება 1მ2-დან 1000მ2 

მდე 

1–დან 3  სამუშაო დღე  120 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
120 ლარი 

2 
აზომვითი ნახაზის 

მომზადება 1000მ2–დან   

3000მ2–მდე 

1–დან 3  სამუშაო დღე  ყოველ კვ.მ.–ზე 0,06 ლ. +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 0,06 ლ. 

3 
აზომვითი ნახაზის 

მომზადება 3000 მ2-დან   

10000მ2–მდე 

1–დან 3  სამუშაო დღე  ყოველ კვ.მ.–ზე 0,05 ლ. +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 0,05 ლ. 

4 
აზომვითი ნახაზის 

მომზადება 10000მ2 -დან 

ზევით 

1–დან 3  სამუშაო დღე  ყოველ კვ.მ.–ზე 0,03 ლ. +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 0,03 ლ. 

5 
არსებული ნახაზების 

დაყოფა 

1მ2-დან 5000მ2 მდე  

1–დან 3  სამუშაო დღე  80 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
80 ლარი 

6 
არსებული ნახაზების 

დაყოფა 

5000მ2-დან -დან ზევით 

1–დან 3  სამუშაო დღე  ყოველ კვ.მ.–ზე 0,03 ლ. +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 0,03 ლ. 

7 
არსებული ნახაზების 

გაერთიანება 

 7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
60 ლარი 



8 
არსებული ნახაზების 

კორექტირება 

1–დან 3  სამუშაო დღე  70 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
70 ლარი 

9 
რეგისტრირებული მიწის 

ნაკვეთების დაკვალვა  1მ2 

1–დან 3  სამუშაო დღე  180 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში  
180 ლარი 

10 

რეგისტრირებული მიწის 

ნაკვეთების დაკვალვა 3000მ2-

დან -დან ზევით 

 7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
ყოველ კვ.მ.–ზე 0,05 ლ. 

11 

დამკვეთი/მესაკუთრის მიერ 

წარმოდგენილი 

ელექტრონული მონაცემების 

ასახვა აზომვითი ნახაზის 

სახით. 

7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
20 ლარი 

12 

მიწის ნაკვეთები და მათზე არსებული შენობა–ნაგებობები ორი ან მეტი საკადასტრო ერთეულით, რომლებიც 

ერთმანეთს ესაზღვრება ან ყოფს (ბილიკი, გზა, არხი).                 ფასი განისაზღვრება ჯამური პრინციპით ერთი 

მესაკუთრის შემთხვევაში. 

    

    

    

    

# 

ხაზობრივი ნაგებობების 

მიწისქვეშა და მიწისზედა 

აზომვითი ნახაზები 

მომსახურების ვადა ერთეულის ფასი (ლარი) 

1 

მიწის ზედა 1000 მეტრამდე 

1–დან 3  სამუშაო დღე 50 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში 50 ლარი 

2 მიწის ზედა1000 მეტრიდან 

5000 

1–დან 3  სამუშაო დღე 180 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში 180 ლარი 

3 მიწის ქვეშა 1000 მეტრამდე 

1–დან 3  სამუშაო დღე 
80 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში 80 ლარი 

4 
მიწისქვეშა 1000 მეტრიდან 

5000 მეტრამდე 

1–დან 3  სამუშაო დღე 
220 ლარს +50% 

4–დან 7  სამუშაო 

დღის განმავლობაში 220 ლარი 

    

    

# 
წინასაპროექტო, საძიებო –

საკვლევი სამუშაოები 
მომსახურების ვადა ერთეულის ფასი (ლარი) 

1 ტოპოგრაფია 
 7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
200 ლარი 

2 
 შენობის განთავსების 

დაკვალვა 

7  სამუშაო დღის 

განმავლობაში  
180 ლარი 

 


