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Hoovide heakorrastamise toetuse 

taotlusi  

 

 

 

A-osa 

1. Korteriühistu 

1.1. 
Korteriühistu nimi  

1.2. Korteriühistu äriregistri kood  

1.3. Korteriühistu esindaja ees- ja 

perekonnanimi 
Eesnimi Perekonnanimi 

2. Arvelduskonto numberii  

2.1. Arvelduskonto omaniku nimi  

2.2. Arvelduskonto viitenumber  

3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

3.1. Linnaosa  

3.2. Tänav, maja, korter, 

sihtnumber  

3.3. Telefon, e-post  

4. Töövõtja 

4.1. Töövõtja nimiiii  

4.2. Töövõtja äriregistri kood  

4.3. Töövõtja majandustegevuse 

registri registreering 
 

4.4. Töövõtja teehoiutööde tegevus-

luba mitte korteriühistu 

majandamisel oleva kinnistu 

puhul 

 

5. Kavandatava tegevuse ja objekti asukohtiv 

5.1. Linnaosa  

5.2. Aadress  

6. Kavandatav ehitis 

6.1. Kavandatava ehitise puhul ehitusloa number või linnaplaneerimise ameti 

kirjaliku nõusoleku saamise aeg (vajaduse korral) 

 

6.2. Kavandatava ehitise puhul planeeritav kasutusloa (vajaduse korral) 

saamise aeg (kuu ja aasta) 

 

7. Kavandatava 

tegevuse nimetus  
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 Kood Kavandatava tegevuse nimetus 

Tegevuse/ 

objekti 

maksumus 

(käibemaksuta 

eurodes) 

Käibemaks 

(eurodes) 

Tegevuse/objekti 

maksumus 

(käibemaksuga 

eurodes) 

7.1. 01 Teeremont    

7.2. 02 Kõnnitee rajamine või remont    

7.3. 03 Sademeveeprobleemi lahendamine    

7.4. 04 Haljasala, puhkeala vms 

kasutamiseks avatud rajatise raja-

mine või parendamine   
   

7.5. 05 Kõrghaljastuse rajamine või 

parendamine 
   

7.6. 06 Mängu- või spordiväljaku vms 

kasutamiseks avatud vaba aja 

veetmise rajatise rajamine või 

parendamine 

   

7.7. 07 Parkimisplatsi rajamine või 

parendamine 
   

7.8. 08 Prügimaja või prügikonteinerite 

platsi rajamine või parendamine 
   

7.9. 09 Tänavavalgustuse paigaldamine või 

parendamine 
   

7.10. 10 Aia või piirde rajamine või 

parendamine, sh tõkkepuu 

paigaldamine 
   

7.11. 11 Hoovi inventari paigaldamine või 

korrastamine 
   

7.12. 12 Korteriühistu veevärgi ja 

kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni vahelise 

liitumispunkti ümberehitamine 

   

7.13. 13 Abihoone rekonstrueerimine või 

lammutamine 
   

7.14. 14 Rattamaja rajamine    

8. 
Kavandatava tegevuse maksumus kokku     

Toetatava tegevuse kogumaksumus 

9. Toetatava tegevuse KOGUMAKSUMUS 

 

   

9.1. Omafinantseering 

 
   

9.2. Taotletav toetusesumma, mis moodustab 

kuni 70% toetatava tegevuse maksumusest 

ja ei ületa 15 980 eurot (ridade 9 ja 9.1 

vahe) 
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Hoovide heakorrastamise toetuse taotlus                                                                      B-osa 

10. 
Kavandatava tegevuse teostamise aegv 

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                  

11. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa 

väljamaksmiseni ei registreeri taotleja end käibemaksukohustuslaseks, kui 

käibemaksuseaduse §-s 19 ei ole seda nõutudvi 

 

12. Kinnitan, et taotleja juhtorgani liikmed ei ole väljavalitud hinnapakkumise 

esitanud isiku juhtorgani liikmed, aktsionärid või osanikud 

 

13. Kinnitan, et taotlejal on projekti „Hoovid korda” raames kavandatavale 

tegevusele olemas omafinantseering 

 

14. Kinnitan, et kavandatavale tegevusele ei ole saadud ega taotleta riigilt või 

kohalikult omavalitsuselt toetust mõnel muul viisil 

 

15. Kinnitan, et taotleja maksab toetuseks saadud summa mittesihipärase 

kasutamise korral Tallinna Kommunaalameti nõudmisel tagasi 

 

16. Kokkuvõte kavandatava tegevuse eesmärkidest ja tegevustestvii 

 

17. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning 

kontaktandmedviii 

17.1. Eesnimi Perekonnanimi 

17.2. Postiaadress: maja, korter, sihtnumber, linn 

17.3. Telefon, e-post  

17.4. Amet 

Kavandatava tegevuse kirjeldus ja põhjendus                                                                                                  

C-osa 

  18. Kavandatava tegevuse kirjeldusix 

 

  19. 

 

Objekti praegune olukord, kui tegemist on rekonstrueerimise või parendamisegax 

 

   20. Objekti kasutajadxi 

 

   21.  Objektil kavandatava tegevuse vajalikkusxii 

 

   22. Objektil kavandatava tegevuse majandamine 

 

22.1. Objekti edasise kasutamisega seonduvate kulude katmine 

23. Lisateave taotleja varasema tegevuse kohtaxiii 

23.1. Tegevusvaldkond ja 

tegevuse kirjeldus 

 

23.2. Projekti „Hoovid korda” 

raames taotlejale makstud 

toetus eelnevate aastate 

kaupa 
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Kinnitan allkirjaga, et olen teadlik projekti „Hoovid korda” toetuse taotlusele kehtestatud 

nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.  

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  

Kohustun pärast toetuse saamist olema majanduslikult jätkusuutlik ja vastama järelepärimistele. 

Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel. 

 

 

__________________________ 

(allkiri) 

___________________________ 

 

        

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

(taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 

 

 

Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant, märkides kasti rist 

(X). 

 

I. Indikaatorid 
 

1. Objekti asukohtxiv 

 1. Haabersti 

 2. Kesklinn 

 3. Kristiine 

 4. Lasnamäe 

 5. Mustamäe 

 6. Nõmme 

 7. Pirita 

 8. Põhja-Tallinn 

 

2. Mõju keskkonnaseisundilexv 

  1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele 

  2. Keskkonnasäästlik 

  3. Neutraalne 

Põhjendage, milles väljendub kavandatava tegevuse positiivne või keskkonnasäästlik mõju  

(vastama ei pea, kui vastasite „neutraalne”). 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

3. Kavandatava tegevusega hõlmatud korterelamute arv koos korterite 

arvuga__________________________  
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i Toetuse taotlus esitatakse objekti asukohajärgsele linnaosa valitsusele. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Reale, mida 

taotleja ei pea täitma, märgib ta sümboli X. 
ii Reale 2 märgitakse taotleja arvelduskonto number, millele toetus maksta. Reale 2.2 märgitakse arvelduskonto 

viitenumber (olemasolu korral). 
iii Ridadele 4.1–4.4 märgitakse selle isiku andmed, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa. Mitme 

tööandja puhul lisada vajaduse korral ridu. 
iv Ridadele 5.1–5.2 märgitakse kavandatava tegevuse ja objekti asukoht, mis peab ühtima linnaosaga, kuhu taotlus 

esitatakse. 
v Reale 10 märgitakse kavandatava tegevuse algus- ja lõppkuupäev. 
vi Rea 11 täidab korteriühistu, kui ta taotleb toetust koos käibemaksuga.  
vii Reale 16 märgitakse lühidalt kavandatava tegevuse eesmärk ja tegevused. 
viii Read 17.1–17.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole 

real 1.3 märgitud isik. 
ix Kirjeldatakse kavandatavat ehitus-, rekonstrueerimis- või parendustööd. 
x Kirjeldatakse objekti seisukorda enne taotluse esitamist. 
xi Kirjeldatakse objekti potentsiaalseid kasutajaid ja objekti kasutamisaktiivsust. 
xii Põhjendatakse kavandatava tegevuse vajalikkust linnaosa arengukava alusel. 
xiii Kirjeldatakse taotluse esitamisele eelnenud tegevust. 
xiv Objekti asukohaks märgitakse asukoht, kus kavandatav tegevus soovitakse ellu viia ehk kus hakkab asuma objekt 

või mis ala ta teenindab. 
xv Kavandatava tegevuse mõju keskkonnale sõltub taotletavatest objektidest. Kui taotletakse toetust mitmele objektile, 

millest üks on suunatud keskkonna parandamisele, aga teise objekti mõju on neutraalne, siis valitakse vastuseks 

keskkonnasäästlik. Kui taotletakse toetust ühele objektile, mis on otseselt suunatud keskkonna parandamisele (nt 

sademeveeprobleemide lahendamine), siis valitakse vastusevariant 1. Kui taotletaval objektil pole üldse mõju 

keskkonnale, siis valitakse vastusevariant 3. 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

 


