
Võõrandatava eluruumi hinna määramise kord 
 
1. Käesolevat Võõrandatava eluruumi hinna määramise korda (edaspidi hinna 
määramise kord) kohaldatakse asustamata eluruumi alghinna määramisel selle 
avaliku enampakkumise korras võõrandamisel, samuti eluruumi Narva Linnavolikogu 
otsustuskorras võõrandamisel (edaspidi otsustuskorras võõrandamine). 
 
2. Avalikul enampakkumisel võõrandatava asustamata eluruumi alghinna 
määramine. 
 

2.1 Avaliku enampakkumise korras võõrandatava asustamata eluruumi 
alghind on võrdne antud eluruumi 40% bilansilise maksumusega. [ - jõust. 
26.09.2010] 

 
2.2 Käesoleva hinna määramise korra punktis 2.1 nimetatud alghinna 
arvestuse teostab enampakkumise korraldaja. Narva Linnavalitsuse 
eluasemekomisjoni esimees kinnitab avalikul enampakkumisel võõrandatava 
asustamata eluruumi hindamise akti.  

 
2.3 Avalikul enampakkumisel võõrandatava asustamata eluruumi hindamise 
akti vormi kinnitab Narva Linnavalitsus. 

 
2.4 Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni ettepanekul määratakse avaliku 
enampakkumise korras võõrandatava asustamata eluruumi alghind 
eksperthinnangu alusel. [ - jõust. 24.10.2010] 

 
3. Narva Linnavolikogu otsustuskorras võõrandatava eluruumi müügihinna 
määramine. 
 

3.1 Otsustuskorras võõrandatava üürilepingu alusel kasutatava eluruumi, 
mis oli vastavalt Eluruumide erastamise seadusele (RT I 1993, 23, 441) 
erastamise objektiks, müügihind määratakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 
01.07.1993 määrusele nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamine” ning Narva 
Linnavolikogu 09.03.1994.a määrusele nr 6/9 “Narva linna eluruumide 
erastamise kohta”, arvestades tänavanimetuste muudatusi, ja saadud hind 
korrutatakse koefitsiendiga 15. 

 
3.2 Linna huvidest  lähtuvalt otsustuskorras võõrandatava eluruumi 
müügihind määratakse eksperthinnangu alusel või muul viisil. Linna huvidest 
lähtuvalt otsustuskorras võõrandatava eluruum, mis oli vastavalt Eluruumide 
erastamise seadusele (RT I 1993, 23, 441) erastamise objektiks, müügihind 
võib olla määratud ka vastavalt Vabariigi Valitsuse 01.07.1993 määrusele nr 
198 “Eluruumide erastamise korraldamine” ning Narva Linnavolikogu 
09.03.1994.a määrusele nr 6/9 “Narva linna eluruumide erastamise kohta”, 
arvestades tänavanimetuste muudatusi. 

 
3.3 Korra punktis 116 nimetatud otsustuskorras võõrandatava eluruumi 
müügihind määratakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 01.07.1993 määrusele 
nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamine” ning Narva Linnavolikogu 
09.03.1994.a määrusele nr 6/9 “Narva linna eluruumide erastamise kohta”, 
arvestades tänavanimetuste muudatusi. 
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3.4 Käesoleva hinna määramise korra punktis 3.1, punkti 3.2 teises lauses ja 
punktis 3.3 nimetatud müügihinna arvestuse teostab võõrandamise korraldaja. 
Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni esimees kinnitab võõrandatava 
eluruumi hindamise akti. 

 
3.5 Otsustuskorras võõrandatava eluruumi hindamise akti vormi kinnitab 
Narva Linnavalitsus. 

 
3.6 Muul juhul määratakse otsustuskorras võõrandatava üürilepingu alusel 
kasutatava eluruumi müügihind eksperthinnangu alusel. 


