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Korteriühistu Haapsalu maantee 6 

PöHlKIRI 

1. ÜLDSÄTTED 

Korteriühistu ametlik nimi on „Korteriühistu Haapsalu maantee 6" 

1.1. (edaspidi korterlühistu). 

1.2.Ühistu asukoht ja aadress on Pärnu linn, Haapsalu maantee 6. 

1.3.13histu on korteriomanike mittetulundusühistu, mille tegevuse 

eesmärgiks on Pärnu linn, Haapsalu maantee 6 asuva elamu ja selle 

juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu 

Iiikmete ühiste huvide esindamine; samuti ühistu Iükmetele seoses 

eluruumi kasutamisega teenuste osutamine. 

1.4.Korteriühistu on iseseisev juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses 

Eesti Vabarilgi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast. Ühistul on 

eraldatud vara, iseseisev bilanss ja oma pangaarve. Oma kohustuste eest 

vastutab ühistu kogu oma varaga. Ühistu ei vastuta ühistu liikme 

kohustuste eest. 

ÜHISTU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA 

VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 

2.1.Ühistu hikmeskond on piiratud Pärnu linn, Haapsalu maantee 6 asuva 

elamu korteriomanike ringiga. Ühistu liikmeteks on, ilma sellekohast 

avaldust esitamata, alates ühistu kui juriidilise isiku tekkimisest, kõik 

Pärnu linn, Haapsalu maantee 6 elamu korteriomanikud. 

Mittetulundusühingu õigusvõime tekib mittetulundusühingu 

kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja löpeb 

mittetulundusühingu kustutamisega registrist. Kui korteriomand on 

registreeritud ühise omandina, loetakse ühistu Iükmeks üks omanikest 

omavahelisel kirjalikul kokkuleppel. 

2.2.Ühistu liikme poolt pärast korteriomandi võörandamist loetakse uus 

korteriomanik korteri endise omaniku asemel korteriühistu liikmeks, 

ilma sellekohast avaldust esitamata, alates omandiõiguse üleminemise 
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päevast. Ühistu liikme surma korral loetakse ühistu liikmeks 

korteriomandi pärija alates pärandvara vastuvõtmise päevast. Eeimise 

korteriomaniku ühistu liikmelisusest tulenevad varalised õigused ja 

kohustused lähevad üle uuele korteriomanikule — ühistu liikmele. 

2.3.Ühistust väljaastumise päevaks loetakse korteriomandiõiguse ülemineku 

päev. Liikmeksoleku löppemisega löpevad isikul ühistu liikmelisusest 

tulenevad varalised ölgused ja kohustused. Liikmeksolek ühistus 

loetakse lõppenuks isiku surma või surnukskuulutamise korral. 

2.4.0histu ei muutu ise ühistu liikmeks juhul, kui ta saab mõne Pärnu linn, 

Haapsalu maantee 6 asuva korteriomandi omanikuks. 

2.5.0histu peab oma liikmete registrit. Ühistu liikmete registrisse kantakse 

korteriomaniku ees- ja perekonnanimi, talle kuuluva (te) korteri (te) 

numbrid, ühistu liikme väljaastumise või väljaarvamise kuupäev ja 

väljaarvamise või väljaastumise põhjus. Majaelanikeks loetakse majas 

elavaid ühistu liikmeid ja nende perekonnaliikmeid, üürnikke ja nende 

perekonnaliikmeid, allüürnikke ja nende perekonnaliikmeid, ajutisi 

elanikke ning elanikke, kes kasutavad eluruumi muul seadusest tuleneval 
alusel. 

3. ÜHISTU IIIKMETE ÖIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1.0histu liikmel on õigus: 

3.1.1. võõrandada ja pärandada tema omandis olev korteriomand koos 

korteri suurusele vastava osamaksu ja õiguste-kohustustega; 

3.1.2, hääleõigusega osa võtta ühistu üldkoosolekutest isiklikult või 

esindaja kaudu. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada 

korteriühistu Iiige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik 

volikiri. Üks isik võib esindada kuni ühte korteriühistu liiget. 

Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku 
protokollile; 

3.1.3. valida ja olla valitud ühistu juhatusse; 
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3.1.4. saada teavet ühistu juhatuse tegevuse ja otsuste kohta; 

3.1.5. esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, ettepanekuid, kaebusi ja 

järelpärimisi seoses ühistu tegevusega. Avalduste ja kaebuste 

lahendamisel ning järelpärimistele vastamisel juhindub juhatus 

kehtivast seadusandlusest; 

3.1.6. algatada ühistu erakorralise koosoleku kokkukutsumist käesolevas 

pöhlkirjas sätestatud korras; 

3.1.7. kasutada teisi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast 

tulenevaid õigusi. 

3.2.0histu Hige on kohustatud: 

3.2.1. täitma käesolevat põhikirja, ühistu üldkoosoleku ja juhatuse 

otsuseid ja ettekirjutisi; 

3.2.2. kinni pidama juhatuse poolt kehtestatud elamu ja selle juurde 

kuuluva maatüki mõttelise osade kasutamiskorrast ning nõudma 

selle korra täitmist oma pereliikmetelt ning teistelt oma korteris 

alaliselt või ajutiselt elavatelt isikutelt. Korteriomanike ja 

korterielanike poolt tekitatud elamu ja tehnosüsteemide 

kahjustuste remondi hüvitab korteriomanik; 

3 2 3 Pidama kinni ühistu üldkoosoleku otsustest, üldkoosolekul 

kinnitatud kodukorrast, kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 

sanitaar- ja tuleohutuseeskirjadest, eluruumide kasutamise ning 

hooldus- ja remondieeskirjadest; 

3.2.4. ühistu ja korteriomanike kohustuste jaotus elamu remont- ja 

hooldustööde korraldamisel määratakse kindlaks üldkoosoleku poolt 

kehtestatud kodukorras; 

3.2.5. tasuma sisseastumismaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses 
ja tähtajaks; 

3.2.6. tasuma regulaarselt, vähemalt üks kord kuus, hiljemalt juhatuse 

poolt kindlaksmääratud kuupäevaks, elamu majandamise jooksvate 

kulutuste katteks makseid üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses 
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ja korras. Maksete suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse liikme 

omanduses oleva korteri üldpinna osast maja korterite kogupinnas. 
Erisused: 

3.2.6.1. vesi ja kanalisatsioon-veemõõtja näidu alusel. 

3.2.6.2. prügivedu — jagatakse tarbijate arvuga; 

3.2.6.3. Üldelekter - vastavalt eelmisel kuul tarbitud üldelektri 

näitudele tarnija poolt esitatud arvele jagatuna korterite arvule; 

3.2.7. Elekter - vastavalt eelmisel kuul tarbitud näitudele. 

3.2.7.1. ummistuste Iikvideerimine — arvete alusel mis 'a atakse 
vastavalt omandi suurusele (m2); 

3.2.8. Tasuma ühekordseid erakorralisi makseid elamu mõtteliste osade 

säilimise tagamiseks hädavajalike edasilükkamatute remonttööde 

katteks juhatuse poolt kehtestatud suuruses ja korras; 

3.2.9. maksma ühistu poolt osutatud, ühistu eesmärkidest otseselt 

mittetulenevate teenuste osutamise eest tasu üldkoosoleku poolt 
määratud suuruses ning kehtestatud korras; 

3.2.10. 	
majandamiskulude maksmisega viivitamisel võib 

korteriühistu juhatus nõuda korteriomanikult viivist kuni 0,07 % 

maksmata jäänud summalt iga viivitatud kalendripäeva eest kuni 

tasumise päevani k.a. majandamiskulude maksmise kuule järgneva 

kuu esimesest kuupäevast alates. Viiviste tasumisest võib ühistu 

Iiiget vabastada mõjuvatel põhjustel juhatus oma otsusega; 

3.2.11. 	
esitama juhatusele tõeseid andmeid ühistu Iiikmete kohta 

arvestuse pidamiseks; samuti nõudmisel teatama juhatusele posti- 

või e-posti aadressi, millisele saadetud dokumendid loeb ühistu 
kättetoimetatuks; 

3.2.12. 	
võtma isiklikult, oma pereliikmete või teiste isikute kaudu 

osa töödest, mida tehakse elamu ja selle juurde kuuluva maatüki 

majandamiseks üldkoosoleku või juhatuse otsusel; 
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3.2.13. 	
mitte ehitama ümber ilma kõikide korteriomandite omanike 

loata korteri elektri-, veevarustuse- ega kanalisatsioonisüsteemi; 

korteri ümberehitamisel mitte lõhkuma või nõrgendama hoone 

kandvaid seinakonstruktsioone. Korteriomandi ümberehitamist 

korraldatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele; 

3.2.14, 	
lubama oma korteriomandisse siseneda juhatuse liikmel (või 

juhatuse poolt volitatud isikul) koos vastava spetsialistiga velimalike 

kütte-, elektri-, veevarustuse- ja kanalisatsioonirikete leidmiseks 

ja/võl kõrvaldamiseks, mis võivad ohustada/ohustavad 

naaberkortereid/hoonet või elamu põhikonstruktsioone; samuti 

ühiskasutuses olevatele süsteemidele paigutatud (ka kaugloetavate) 
mõõturite kontrollimiseks; 

3.2.15. 	
informeerima juhatust oma korteri pantimisest või 

võörandamisest 7 päeva jooksul pärast tehingu sooritamist. Ühistu 

juhatus peab oma Iiikmetele tema nõudel väljastama tõendi, mis 

kajastab ühistu liikme varalisi õigusi ja kohustusi ühistu ees; 

	

3.2.16. 	
tagama korteriomandi eseme mõtteliste osade majandamise 

kulude nõuded korteriühistu kasuks osamaksu kuuekordses ulatuses 

korteriomandi arvel hüpoteegiga esimesele vabale järjekohale; 

	

3.2.17. 	
hüvitama ühistule ja teistele korteriomandite omanikele 

tekitatud kahju seaduses sätestatud korras juhul, kui ta on rikkunud 
ühistule või selle Iiikmetele kuuluvat vara; 

3.2.18. 	täitma teisi seadusandlusest tulenevaid kohustusi. 

y T 
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4. 'ÜHISTU VARA JA MAJANDUSTEGEVUS 

4.1.Ühistu vara tekib ühistu liikmete sisseastumis-, osa- ja muudest 

maksetest, laenudest, riigi-ja kohaliku omavalitsuse majandusabist ning 

muudest seadusega lubatud laekumistest. 

4.2.Ühistu varas moodustatakse osakapitalid ja sihtkapitalid. Osakapital, mis 

moodustub ühistu liikmete osamaksudest, ei või olla väiksem ühistu 

asutamise aasta majandustegevuse aastakava ühe kuu oodatavatest 

kuludest. Ühistu liikme osamaksu suurus korteriühistu varas on 

võrdne temale kuuluva (te) korteriomandi (te) arvuga. Osamaksu 

tasumine on kohustuslik. Osamaks määratakse ühesugustel alustel 

kõigile korteriühistu liikmetele. Ühistu sihtkapital moodustab ühistu 

liikmete sihtotstarbelistest elamu remondi ja parendamise kulude 

katmiseks, sisseastumismaksetest, majandusabist (toetustest) ja ühistu 

tuludest (pangaintressid, viivised, üüri- ja renditasud jm.). Sihtkapital 

kajastatakse ühistu bilansis omakapitaii reservina (elamu 

majandamise sihtkapital). 

4.3.Ühistu Iiikmed tasuvad vee ja kanalisatsiooni ning muude kommunaal- ja 

muude osutatud teenuste eest ühistu kaudu. Nende maksete kohta 

peab ühistu eraldi arvestust. Ühistu tasub teenuse osutajale lepinguga 

ettenähtud tähtajaks ning teatab järgmisel kuul igale liikmele tema 

maksete suuruse, mis määratakse üldkoosoleku otsusega 

(majanduskavas) kehtestatud korras. Nende maksetega tasumisega 

viivitamisest tekkinud kahju (viivised) tasub ühistule ühistu Iiige või muu 
isik, kes maksmisega viivitas. 

4.4.Sisseastumis-, osa-, sihtotstarbeliste-, erakorraliste maksete, 

kommunaalteenuste ja ühistu poolt osutatud teenuste eest völgnevuse 

sissenõudmiseks on ühistul õigus esitada völgniku vastu hagi kohtusse 
või sundtäitmise nõue täiturile. 
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4.5.Ühistul on ölgus sõlmida elamu remontimiseks, teenindamiseks ja 

korrashoiuks lepinguid oma liikmetega ja teiste füüsiliste ning juriidiliste 

isikutega. 

4.6.0histul on bigus võtta oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks laenu. 

4.7.0histul on õigus pöörduda oma liikmete huvides kohtu poole. 

4.8.Kokkuleppel omanikuga võib ühistu kasutada oma tegevuses ühistu 

liikmete isiklikke vahendeid, hüvitades omanikele vastavad kulud. 

4.9.Ühistu peab oma tegevuse raamatupidamisarvestust vastavalt kehtivale 

seadusandlusele. 

4.10. 	Ühistu raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad 

vastavad kontrollorganid seaduses sätestatud korras. 

5. ÜHISTU TEGEVUSE JUHTIMINE 

5.1.Ühistu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus. Ühistu üldkoosolek on 

ühistu kõrgeim juhtorgan. Ühistu juhatus on ühistu tegevuse juhtorgan 

üldkoosoleku vahelisel ajal. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 

ametisse kolmeks aastaks. Juhatusse valitakse üks kuni kolm Iiiget. 

5.2.Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

5.2.1. ühistu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja 

vastuvõtmine; 

5.2.2. ühistu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine; 

5.2.3. ühistu juhatuse valimine, juhatuse liikmete volituste 

ennetähtaegne löpetamine; 

5.2.4. osamaksu tasumise tähtaja kindlaksmääramine; 

5.2.5. osamaksu suurendamine ja vähendamine; 

5.2.6. laenu võtmise otsustamine; 
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5.2.7. majandustegevuse aastakava vastuvõtmine; majandustegevuse 

aastaaruande kinnitamine; 

5.2.8. juhatuse otsuste ja ettekirjutuste tühistamine ja/või muutmine; 

5.2.9. muude ühistu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis on 

toodud käesolevas põhikirjas või seadusandluses; 

5.3.Ühistu liikmete üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Ohistu 

juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid 

vähemalt üks kord aastas. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus 

kokku 7 päeva jooksul, alates vastava kirjaliku avalduse saabumisest, kui 

seda on nõudnud 3 ühistu liiget, juhatuse või revisjonikomisjoni liikmed. 

5.4.01dkoosoleku kokkukutsumisest informeeritakse Iiikmeid vähemalt 7 

päeva ette. Teade üldkoosoleku toimumisest saadetakse korteriomanike 

poolt teatatud posti- või e-posti aadressile. Teates üldkoosoleku 

toimumise kohta peab olema näidatud koosoleku päevakord ning 

toimumise koht ja aeg. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad 

taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

5.5.01dkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole ühistu 

liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav 

arv liikmeid, tuleb koosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga 

hiljemalt kolme nädala jooksul. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek 

on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt kolm ühistu 

liikmetest üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Liige ei või 

hääletada, kui otsustatakse temaga tehingu tegemist või temale nõude 

esita mist. 

5.6.Üldkoosoleku otsused võetakse vastu kohalolevate liikmete 

poolthäälteenamusega. Küsimustes, millest üldkoosoleku 

kokkukutsumisel ei ole teatatud, ei või üldkoosolek otsust vastu võtta, 

välja arvatud juhul kui osalevad või on esindatud kõik ühistu liikmed. 

Põhikirja muutmine, ühistu reorganiseerimine või löpetamine ja 

ühinemine teiste organisatsioonidega otsustatakse kohalolevate 

liikmete 2/3 häälteenamusega. Hääletamise läbiviimise korra määrab 

üldkoosolek. 
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5.7.Üldkoosoleku kohta koostatakse eraldi protokoll, millele kirjutavad alla 

koosoleku juhataja ja protokollija. Pärast 10 kalendripäeva möödumist 

üldkoosoleku löpust peab protokoll olema Iiikmetele kättesaadav. 

Liikmel on õigus omal kulul saada üldkoosoleku protokolli ärakirja. 

5.8.Üldkoosoleku otsusega võrdsustatakse liikmete poolt kirjaliku 

hääletamise teel, kõigi ühistu liikmete nõusolekul langetatud otsus. 

Üldkoosoleku otsuse vöib teha kirjaliku hääletamise teel juhatuse või 

vähemalt 3 ühistu liikme ühisel algatusel. 

5.9.Üldkoosoleku otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest üldkoosolekul 

või juhatuse otsuse tegemistest häälte lugemise kohta, kui otsus tehakse 

kirjaliku hääletamise teel, välja arvatud kui otsuses endas ei saa 

sätestada konkreetsel juhul teist jõustumise tähtpäeva. 

	

5.10. 	Juhatuse pädevusse kuulub: 

	

5.10.1. 	ühistu üldkoosoleku otsuste täideviimine; 

	

5.10.2. 	majandamise jooksvate küsimuste otsustamine; 

	

5.10.3. 	ühistu liikmete registri pidamine; 

	

5.10.4. 	majandustegevuse aastakava ja majandustegevuse 

aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks 

esitamine; 

	

5.10.5. 	sihtotstarbeliste maksete suurendamine ja vähendamine 

vastavalt üldkoosoleku otsustele; 

	

5.10.6. 	ühistu huvide kaitsmiseks võib juhatus sõlmida volituse 

esindajaga esindamaks ühistut kohtus või muudes õigustoimingutes; 

	

5.10.7. 	muude talle seadustega ja käesoleva põhikirjaga pandud 

küsimuste otsustamine. 

	

5.11. 	Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse 

esimees korraldab juhatuse tööd. Juhatuse esimehe äraolekul asendab 

teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel. 
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5.12. 	Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 

üks kord kuue kuu jooksul. Kõik juhatuse otsused võetakse vastu 

juhatuse liikmete arvu häälteenamusega ning kõik eriarvamused 

protokollitakse. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja 

sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud juhatuse liikmed. 

	

5.13. 	Juhatuse liikmed vastutavad nende pädevuses olevate kohustuste 

täitmatajätmise eest või mittekohase täitmise eest seaduses sätestatud 

korras. 

	

5.14. 	Juhatuse otsusega või ettekirjutusega võrdsustatakse juhatuse 

poolt kirjaliku hääletamise teel, häälteenamusega juhatuse liikmete 

arvust, langetatud otsus või tehtud ettekirjutus, mille tegemist on 

taotlenud juhatuse liige. 

	

5.15. 	Juhatuse otsus jõustub kümnendal päeval, arvates päevast, mil see 

tehti korteriühistu liikmetele teatavaks, kus otsus saadeti liikme poolt 

antud posti- või e-posti aadressile. 

	

5.16. 	Konkreetsele ühistu liikmele täitmiseks antud juhatuse otsus või 

ettekirjutus tehakse teatavaks liikmele endale või tema korteris elava 

täisealisele isikule allkirja vastu. Kui nimetatud isikud keelduvad 

allakirjutamisest, sils kahe tunnistaja kinnitusel loetakse otsus või 

ettekirjutus kätte antuks. Juhul, kui ühistu liikme korteris ei elata ning 

ühistu liikme asukoht on ühistu juhatusele teadmata, avaldatakse 

juhatuse otsus või ettekirjutus üldkoosoleku poolt kehtestatud korras 

ning loetakse sellega ühistu liikmele kätteantuks. Nimetatud teate 

avaldamisega seotud kulutused kannab ühistu liige, kellega seoses otsus 

või ettekirjutus tehti. 

5.16.1. 	Juhatuse poolt vastu vöetud üldkohustuslikud otsused 

tehakse teatavaks saatmisega liikme poolt antud posti- või e-posti 

aadressile, millisele saadetud dokumendid loeb ühistu 

kättetoimetatuks; 

5.17. 	Juhatuse liikmed võivad olla ühistuga lepingulistes suhetes, milleks 

peab volituse andma üldkoosolek. 
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LISA 1. KORTERIÜHISTU HAAPSALU MAANTEE 6 NIMEKIRI 21.12.2017a KELL 18-00 

Krt. 

nr. 

Krt. m2 Omaniku nimi Isikukood Liikmeks 

astumisaeg 

Häälte 

arv 

Osamaksu 

suurus 

1./m2— eur 

Tasumise 

aeg 

2 60,9 m2 Valentina Djom ina 44805034211 21.12.2017a 1 

4 16,5 m2 Janno Laitus 37802204225 21.12.2017a 1 

28,9 m2 Marti Arula 37105112749 21.12.2017a 1 

6 21,2 m2 Taim i Laitus 44406294214 21.12.2017a 1 

8 13,7 m2 Marika Tönisma 46307284235 21.12.2017a 

9 18,6 m2 Elviira Sääsk 44802124228 21.12.2017a 1 

10 31,7 m2 Marje Leimann 48008134216 21.12.2017a 1 

11 12,6 m2 

Urve Holzberg 45311204217 

MarI Liis Holzberg 49208314222 21.12.2017a 

Eleri Holzberg 48812274215 21.12.2017a 

12 25,0 m2 Liubov Lyubykh 43910154222 21.12.2017a 

I 
12a 

42,9 m2 Mare Päärsalu 44603314221 21.12.2017a 1 

i 	13 14,0 m2 Janno Laitus 37802204225 21.12.2017a 1 

1 	14 17,2 m2 Niina Vaabel 44903224242 21.12.2017a 1 

15 183 m2 Vladimir Jermolenko 35801034214 21.12.2017a 1 

16 28,1 m2 Ellen Aava 44510104210 21.12.2017a 1 

17 38,8 m2 Karolina Prits 48711040230 21.12.2017a 1 

Kok 

ku 

W8/44 
m2 
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6. ÜHISTU TEGEVUSE LÖPETAMINE 

6.1.0histu löpetatakse: 

6.1.1. Üldkoosoleku otsusega; 

6.1.2. Muul seaduses ettenähtud alusel; 

6.1.3. Pärast tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmist moodustab 

üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, mis teostab ühistu varade 

revisjoni ja korraldab võlausaldajate nõuete rahuldamise. Pärast 

võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist 

jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud 

õigustatud isikute vahel. 

6.2.Ühistu tegevuse löpetamine ja selle likvideerimine toimub seaduses 

ettenähtud korras ja viisil. 

Korteriühistu Haapsalu maantee 6 pöhikiri on vastu võetud ühistu 

asutamiskoosolekul 

21 detsember 2017a. 

Krt. nr. Krt. rn2 Omaniku nimi Isikukood Allkiri 

2 60,9 m2 
Valentina Djom ina  

44805034211 

16,5 m2 Janno LaItus ,4 37802204225 

5 28,9 m2 Marti Arula 37105112749 

6 21,2 m2 Talm i Laitus 44406294214 --'1 

8 13,7 m2 Marlka Tõnism a 46307284235 
9 19,6 m2 Elviira Sääsk 44802124228  

10 31,7 m2 Marje Leim ann 48008134216 

11 12,6 m2 

Urve Holzberg 45311204217 

Mari Liis Holzberg 49208314222 
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Eleri Holzberg 48812274215 

12 25,0 m2 Liubov 
Lyubykh 

43910154222 

, 	12a 42,9 m2 Mare Päärsalu 44603314221 
it--1---1.1k4 

13 14,0 m2 Janno Laitus 37802204225 
fir 

14 17,2 m2 Niina Vaabel 44903224242 

15 18,3 m2 Vladim irJerm olenko 35801034214 

16 28,1 m2 Ellen Aava 44510104210 
( 1.@.-c--,---- 

17 38,8 m2 Karolina Prits 48711040230 

Kokku 388.4m2 

11" 
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