საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ ეროვნული
სატყეო სააგენტოს სერვისები

მომსახურების
დასახელება

ტყის რესურსით
სარგებლობის
ბილეთის გაცემა
მიწის ნაყოფიერი
ფენის მოხსნისთვის

მომსახურების აღწერა

მიწოდებისთვის
გამოყოფილი ვადა
(დღეები)

მომსახურების
ტარიფი (დღგ-ის
ჩათვლით)

კანონმდებლობაში არ არის შესაბამისი რეგულაციები

0,1 ჰა-მდე - 150 ლარი

მიწის ნაკვეთის
შესახებ ინფორმაციის
მომზადება

მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო აზომვითი
ნახაზის მომზადება

საშუალოდ 5-15 სამუშაო
დღე (გონივრულ
ვადაში)

0,1 ჰა-დან 1,0 ჰა-მდე
500 ლარი
1 ჰა-დან 10 ჰა-მდე –
1000 ლარი
10 ჰა-დან 100 ჰა-მდე
– 2500 ლარი
100 ჰა-დან 1000 ჰამდე – 3500 ლარი
1000 ჰა-დან 5000 ჰამდე – 5000 ლარი

სალიცენზიო
ობიექტის მომზადება

სამონადირეო
მეურნეობისათვის
შერჩეული ფართობების
კონტურების დადგენა
სოჭის გირჩის
მოპოვებისათვის
ლიცენზიის გაცემის
მიზნით შერჩეული
ფართობების კონტურების
დადგენა
გენერალური ლიცენზიისა
და ხე-ტყის დამზადების
სპეციალური ლიცენზიის
გაცემის მიზნით
შერჩეული ფართობების
კონტურების დადგენა

ვადა განსაზღვრული არ
არის (მოთხოვნიდან
გონივრულ ვადაში)
ვადა განსაზღვრული არ
არის (მოთხოვნიდან
გონივრულ ვადაში)

ვადა განსაზღვრული არ
არის (მოთხოვნიდან
გონივრულ ვადაში)

1 ჰექტარი – 1 ლარი

1 ჰექტარი – 1 ლარი

1 ჰექტარი – 2 ლარი

1 კმ-მდე – 100 ლარი

ხაზობრივი
ნაგებობისათვის
კუთვნილი მიწის
ნაკვეთის შესახებ
ინფორმაციის
მომზადება

ხაზობრივი
ნაგებობისათვის
კუთვნილი მიწის
ნაკვეთის საკადასტრო
აზომვითი ნახაზის
მომზადება

საშუალოდ 5-15 სამუშაო
დღე (გონივრულ
ვადაში)

1 კმ-დან 5 კმ-მდე –
250 ლარი
5 კმ-დან 10 კმ-მდე
– 500 ლარი
10 კმ-დან 100 კმ-მდე
– 5 000 ლარი
100 კმ-დან 500 კმმდე – 15 000 ლარი
500 კმ და მეტი –
30 000 ლარი

ტყეკაფის მონიშვნა
(გარდა სოციალური
ჭრების ფარგლებში
მონიშნული
ტყეკაფებისა), ან
სახელმწიფო ტყის
ფონდიდან
ტერიტორიის
ამორიცხვამდე
მერქნული რესურსის
წინასწარი აღრიცხვა
ხე-ტყის წარმოშობის
დოკუმენტის გაცემა
ან/და სპეციალური
ფირნიშების
მარკირება
მატერიალური სახის
ხე-ტყის წარმოშობის
დოკუმენტის ფორმის
გაცემა ამ/და
სპეციალური
ფირნიშით
უზრუნველყოფა

ტყეკაფების მონიშვნის
სამუშაოების
შესრულებისას
გათვალისწინებული
უნდა იქნეს მთავარი
სარგებლობის, სპეციალური ჭრების და მოვლითი
ჭრების განხორციელების
ნორმები.

საშუალოდ 5-15 სამუშაო
დღე (გონივრულ ვადაში)

მონიშნული ან აღრი
ცხული მერქნული
რესურსის ერთი მ3თვის - 3 ლარი

1 კუბური მეტრი ხეტყისათვის

განცხადების მიღებიდან
10 სამუშაო დღე

3 ლარი

1 ცალი მატერიალური
სახის ხე-ტყის წარმოშო
ბის დოკუმენტის ფორმის
გაცემა

განცხადების მიღებიდან
5 სამუშაო დღე

50 თეთრი

1 ცალი სპეციალური
ფირნიშის გაცემა

განცხადების მიღებიდან
5 სამუშაო დღე

50 თეთრი

