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Projekti “Kodulinn kaunimaks” raames korteriühistute toetamise kord 

Lisa 3 

 

Toetuse avaldus 

 

A osa 
1. Korteriühistu 

1.1. Korteriühistu nimi  

1.2. Korteriühistu registrikood            

1.3. Korteriühistu esindaja ees- ja 

perekonnanimi 
Eesnimi 

Perekonnanimi  
                       

2. Arveldusarve number
i  

2.1. Arveldusarve omaniku nimi
2  

2.2. Arveldusarve viitenumber
2 

 

3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
 

3.1. Linn  

   

3.3. Tänav/maja ja postiindeks  

3.4. Telefon, faks, E-post  

4. Töövõtja 

4.1. Arveldusarve number
ii  

4.2. Arveldusarve omaniku nimi
2  

4.3. Arveldusarve viitenumber
2 

 

5. Kavandatava tegevuse ja objekti asukoht
iii

 

5.1. Linn  
   
5.3. Aadress  
6. Kavandatav ehitis  
6.1. Kavandatava ehitise puhul planeeritav ehitusloa või kohaliku omavalitsuse 

lähtetingimuste saamise aeg (kuu ja aasta) 
 

6.2. Kavandatava ehitise puhul planeeritav kasutusloa (vajadusel) saamise aeg (kuu ja 

aasta) 
 

7. Projekti nimi  

 Kood Taotletava tegevuse nimetus 

Tegevuse/objekti 

maksumus 

(käibemaksuta, 

EEK ) 

Käibe- 
maks 
(EEK) 

Toetuse 

summa 

(EEK) 

7.1 01 Korterelamu fassaadide rekonstrueerimine    



 

7.2 02 Korterelamute katuste  rekonstrueerimine    

7.3. 03 Fassaadide värvimine    

 

8. Kavandatavate tegevuste maksumus kokku     

 

 

Toetuse avaldus PROJEKTI “KODULINN KAUNIMAKS” RAAMES tegevuste tegemiseks                                                       

B osa 
9. 

Kavandatava projekti teostamise aeg
iv 

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                  

   

10. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei 

registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui käibemaksuseadus § 19 seda ei 

nõua
v
. 

 

11. Kinnitan, et taotleja juhtorgani liikmed ei ole väljavalitud hinnapakkumise esitanud 

isiku juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud 
 

12. Kinnitan taotleja kavandatava projekti omafinantseeringu olemasolu, millele 

taotletakse “Kodulinn kaunimaks” projekti raames toetust. 
 

13. Kinnitan, et kavandatavale projektile, millele taotletakse “Kodulinn kaunimaks” 

projekti raames toetust, ei ole saadud ega taotleta toetust teistest riigi ega kohaliku 

omavalitsuse vahenditest. 

 

14. Kinnitan, et taotleja nõustub maksma saadud toetuse objekti mittesihipärase 

kasutamise korral Asutuse nõudmisel tagasi 

 

15. Kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest. 

 

16. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed
vi 

16.1. Eesnimi Perekonnanimi 
16.2. Postiaadress  
16.3. Telefon, faks, E-post  
16.4 Amet 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik “Kodulinn kaunimaks” 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 või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 

 

Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

 

 

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




