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JOHVI NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUfE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

I· 9712
KOKKULEPE

Kaesoleva notariaalakti on koostanud ja toestanud Johvi notar Tatjana Boitsova
notaribiiroos Narvas Puskini 17 kahekiimne kolmandal (23.) novembril (11.) kahe
tuhande viiendal (2005.) aastal ning selles notariaalaktis osalejad on
NARVA linn, asukoht Eesti Vabariik, Ida-Viru maakond, edaspidi nimetatud Oigustatud
isik, mille esindajana, juhindudes Narva Linnavalitsuse 03.02.2003 korraldusest nr 46-k ja
Narva Linnavalitsuse 17.11.2005 kaskkirjast nr 585, tegutseb akti toestajale tuntud isik,
abilinnapea linnamajanduse alal Vladimir Kalatsov, isikukood 35210182212, ning
Garaaiiiihistu ZARJA GARAAZID, registrikood 80015694, asukoht Narva, Kreenholmi
28-43, 20206, edaspidi nimetatud Kohustatud isik, rnida esindab registrikaardile kantud

juhatuse liige Vladimir Satenok, isikukood 35512263718, elukoht tema sonade kohaselt
Narva, kelle isikusamasus on tuvastatud passi V1070958, valja antud 01.07.2005, alusel (kuna
nimetatud osaleja ei valda piisavalt eesti keelt, selgitas notariaalakti toestaja talle oigust nouda
notariaalakti kirjaliku tolke koostamist, kuid osaleja loobus sellest).
.~

Notariaalaktis toodud andmed eraoigusliku juriidilise isiku olemasolu, nirne, registrikoodi ja
esindusoigusliku isiku kohta on Notariaadiseaduse § 31 kohaselt akti toestaja poolt valja
antud toend; registriandmed on kontrollitud notariaalakti toestamise paeval registriandmete
valjatruki alusel.
Notariaalaktis osalejad lepivad kokku alljargnevas:

1. VAREM SOLMITUD LEPINGUD NING OSALEJATE KINNITUSED

1.1. Aktsiaseltsi NARVA KlNNISVARABUROO (registrikood 10009775, Narva) ja
Kohustatud isiku vahel on 30.12.2002 solmitud Johvi notar Tatjana Boitsova poolt
toestatud ja notari ametitoimingute raamatus registri nr 13 249 all registreeritud
lammutatava elamu, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, ostu-miiugi leping, mis
on muudetud 10.11.2004 solmitud lammutatava elamu ostu-rnuugi lepingu muutmise
lepinguga (toestatud Johvi notar Tatjana Boitsova asendaja Anna Izmalkova poolt ja
registreeritud notari ametitoimingute raamatus registri nr 12 766 all). Eelnimetatud
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'\' _~~, 'lepinguga vottis Kohustatud isik endale kohustuse taita Aktsiaseltsi NARVA
... "'--..'...... ~
..
- ". -. KINNISVARABUROO (registrikood 10009775, Narva) ja NARVA linna vahel
~~·--"'·01.04.1998 solmitud elamu, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, ostu-rmiiigi
"Jepingu (toestatud ]ohvi notar Tatjana Boitsova pooh notariaalregistri or 4438 all), mis
on muudetud 09.04.2001 solmitud ostu-miiiigi lepingu muutmise lepinguga (toestatud
]ohvi notar Tatjana Boitsova asendaja Anna Izmalkova pooh ja registreeritud notari
ametitoimingute raamatus registri or 12 766 all), punktis 4.3 satestatud kohustus lopuni
ebitama ja ekspluataisiooni andma elamu, asukohaga Narua linn, Daumani t1inav 20, vifi maba
kandma nimetatud elamu ning tegema elam« teenindamisees eraldatud maatiiki beakorrastustoid.
1.2. Notariaalaktis osalejate esindajad kinnitavad, et:
1.2.1. lepingu punktis 1.1 nimetatud lepingud on neile kaesoleva lepingu solmimisel
esitatud originaalidena, nad on nendega tutvunud, nende sisu on neile teada ning nad
loobuvad nimetatud lepingute ettelugemisest ning kaesolevale notariaalaktile
lisamisest;
1.2.2. nende esindusoigus on kehtiv ning nad on oigustatud kaesoleva lepingu solrnimiseks;
1.2.3. kaesoleva kokkuleppe solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik nousolekud ja
heakskiidud on saadud.

2.

KOKKULEPE

2.1. Oigustatud isik ja Kohustatud isik lepivad kokku, et pikendavad lepingu punktis 1.1
nimetatud lepingutest tuleneva kohustuse - Iopuni chitada ja ekspluatatsiooni anda elamu,
asukohaga Narva linn, Daumani tdna» 20, vifi maha kanda nimetatud elam« ning teba elam«
teenindamiseks eraldatud maatiiki beaeorrastustoid - taitmise tahtaega kolmekiimne esimese
(31.) detsembrini (12.) kahe tuhande viiendal (2005.) aastal (alus: Narva Linnavalitsuse
19.10.2005 korraldus or 1092-k).
2.2. Osalejad avaldavad, et lepingu punktis 1.1 nimetatud lammutatava elamu ostu-rnuiigi
lepingu (roestatud ]ohvi notar Tatjana Boitsova pooh 01.04.1998 notariaalregistri or
4438 all) tehinguvaartuseks on kumme tuhat (10 000) krooni.

3.

ORIGINAAL NING ALGARAKIRJADE VALJASTAMINE

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud uhes (1) originaaleksemplaris, mis sailib notari
buroos, Oigustatud isikule ja Kohustatud isikule valjastatakse kaesoleva akti koostamise
paeval notariaalakti algarakirjad.

4.

LEPINGU SOLMIMISEGA SEOTUD KULUD

4.1. Lepingu solmimisega seotud kulud tasub Kohustatud isik.
4.2. Notari tasu tehingu toestamisel 184.- krooni (tehinguvaartus 1 000 krooni, Notari tasu
seaduse § 61g 1, 22 ja 23 p 2). Notari tasu registriseisu roendi valjaandmise125.- krooni
(Notari tasu seaduse § 31 P 18).
4.3. Notari tasu kokku 209.- krooni, kaibemaks 37.62 krooni, kokku 246.62 krooni,
Eelnimetatutele lisandub algarakirjade kolmel (3) lehel valmistamise tasu ning arakirja
kolmel (3) lehel valmistamise ja kinnitamise tasu.
Kaesolev notariaalakt on osalejatele akti toestaja pooh ette loetud, Vladimir Satenok' ile
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Narvas, kahekiimne neljandal (24.) novembril (11.) kahe tuhande viiendal
(2005.) aastal.
Mina, ] 6hvi notar Tatjana Boits ova, kelle buroo asub N arvas Puskini 17,
kinnitan kaesoleva arakirja, mis on tehtud originaaldokumendist, 6igsust.
Kaesolevas dokumendis on kaks (2) noori ja reljeefpitseri abil koidetud lehte.

---->... otari tasu seaduse § 31 P 17 ja § 35 191 P 2).
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NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU.
REGISTRI NUMBER

I

8486

I

LEPINGU MUUTMISE LEPING

Kaesolev notariaalakt on koostatud ja toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas,
neljandal septembril kahe tuhande seitsmendal (04.09.2007) aastal Narva notar
Tatjana Boitsova, kelle biiroo asub Narvas Puskini 17, asendaja Jelena Sadova
Pidvysotskiy poolt ning selles notariaalaktis osalejad on
NARVA LINN, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Vim Maakond, (edaspidi nimetatud
Oigustatud isik), mille esindajana, juhindudes Narva Linnavolikogu 09.12.2005
otsusest nr 161, tegutseb akti toestajale tuntud isik linnapea Tarmo Tammiste,
isikukood 36208175216, ning

~!

Garaaziiihistu ZARJA GARAAZID, registrikood 80015694, asukoht Narva,
Kangelaste 4-67, tel. 5136 315, edaspidi nimetatud Kohustatud isik, mida esindab
registrikaardile kantud juhatuse liige Victor Yuriev, isikukood 35410163710, elukoht
tema sonade kohaselt Narva, kelle isikusamasus on tuvastatud isikutunnistuse
P0020713, valja antud 22.02.2007, alusel (kuna nimetatud osaleja ei valda piisavalt
eesti keelt, selgitas notariaalakti toestaja talle oigust nouda notariaalakti kirjaliku tolke
koostamist, kuid osaleja loobus sellest).
Notariaalaktis toodud andmed eraoigusliku juriidilise isiku olemasolu, nime,
registrikoodi ja esindusoigusliku isiku kohta on Notariaadiseaduse § 31 kohaselt akti
toestaja pooh valja antud toend; registriandmed on kontrollitud notariaalakti
toestamise paeval registrlandmete valjatruki alusel.
Notariaalaktis osalejad lepivad kokku alljargnevas:

1. VAREM SOLMITUD LEPINGUD NING OSALEJATE KINNITUSED

1.1. Aktsiaseltsi NARVA KINNISVARABUROO (registrikood 10009775, Narva)
ja Kohustatud isiku vahel on 30.12.2002 solmitud Johvi notar Tatjana Boitsova

poolt toestatud ja notari ametitoimingute raamatus registri nr 13 249 all
registreeritud lammutatava elamu, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20,
ostu-muugi leping, mis on muudetud 10.11.2004 solmitud lammutatava elamu
ostu-miiiigi lepingu muutmise lepinguga (toestatud Johvi notar Tatjana Boitsova
asendaja Anna Izmalkova poolt ja registreeritud notari ametitoimingute
raamatus registri nr 12 766 all),I ning 23.11.2005 solmitud kokkuleppega
(toestatud Johvi notar Tatjana· Boitsova poolt ja registreeritud notari
ametitoimingute raamatus registri nr 9712 all). Eelnimetatud lepinguga vottis
taita
Aktsiaseltsi
NARVA
Kohustatud
isik
endale . kohustuse
KINNISVARABUROO (registrikood 10009775, Narva) ja NARVA linna vahel
01.04.1998 solmitud elamu, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, ostu
miiiigi lepingu (toestatud Johvi notar Tatjana Boitsova poolt notariaalregistri nr
4438 all), mis on muudetud 09.04.2001 solmitud ostu-muugi lepingu muutmise
lepinguga (toestatud Johvi notar Tatjana Boitsova asendaja Anna Izmalkova
poolt ja registreeritud notari ametitoimingute raamatus registri nr 12 766 all),
punktis 4.3 satestatud kohustus liipuni ehitama ja ekspluatatsiooni andma
elamu, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, voi maha kandma nimetatud
elamu ning tegema elamu teenindamiseks eraldatud maatuki heakorrastustoid.

Notariaalaktis osalejate esindajad kinnitavad, et:

1.2. notariaalakti punktis 1.1. nimetatud lepingud on neile kaesoleva notariaalakti
solmimisel esitatud algarakirjadena, nad on nendega tutvunud, nende sisu on
neile teada ning nad loobuvad nimetatud notariaalaktide ettelugemisest ning
kaesolevale notariaalaktile lisamisest;
1.3. nende esindusoigus on kehtiv ning nad on oigustatud kaesoleva notariaalakti
sclmimiseks;
1.4. kaesoleva notariaalakti solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik
ncusolekud ja heakskiidud on saadud.

2. VAREM SOLMITUD LEPINGU MUUTMINE

2.1. Oigustatud isik ja Kohustatud isik on kokku leppinud muuta kaesoleva lepingu
punktis 1.1 nimetatud lepingutest tuleneva kohustuse - liipuni ehitada ja
ekspluatatsiooni anda elamu, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, voi
maha kanda nimetatud elamu ning teha elamu teenindamiseks eraldatud
maatuki heakorrastustoid - ning kehtestada muudatused alljargnevalt:

.Kohustatud isik on kohustatud lopuni ehitada ja ekspluatatsiooni anda
garaaiiboksid, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, voi maha kanda nimetatud
elamu ning teha elamu teenindamiseks eraldatud maatuki heakorrastustoid."

2

\
2.2. Oigustatud isik ja Kohustatud isik lepivad kokku, et muutavad ningpikendavad
lepingu punktis 2.1 nimetatud kohustuse - liipuni ehitada ja ekspluatatsiooni
anda garaaiiboksid, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, vOi maha kanda
nimetatud elamu ning teha elamu teenindamiseks eraldatud maatuki
heakorrastustoid - taitmise tahtaega kolmekiimne esimese (31.) detsembrini
(12.) kahe tuhande kaheksandal (2008.) aastal (alus: Narva Linnavalitsuse
28.06.2007 korraldus nr 872-k ning Narva Linnavalitsuse 08.08.2007 korraldus
nr 1099-k).
2.3. Oigustatud isik ja Kohustatud isik lepivad kokku,et pikendavad tasumata
jaanud trahvi suuruses nelikiimmend tuhat (40000)' krooni tasumise kohustuse
tahtaega kolmekiimne (30.) septembrini (09.) kahetuhande seitsmendal (2007.)
aastal (alus: Narva Linnavalitsuse 28.06.2007 korraldus nr 872-k).
2.4. Osalejad avaldavad, et lepingu punktis 1.1 nimetatud lammutatava elamu ostu
muugi lepingu (toestatud Johvi notar Tatjana Boitsova poolt 30.12.2002 notari
ametitoimingute raamatu nr 13 249 all) tehinguvaartuseks on kiimme tuhat (10
000) krooni.

3. ORIGINAAL NING ALGARAKIRJADE VALJASTAMINE

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud iihes (1) originaaleksemplaris, mis sailib
notari biiroos. Oigustatud isikule ja Kohustatud isikule valjastatakse notariaalakti
algarakirjad,

4. LEPINGU SOLMIMISEGA SEOTUD KULUD

4.1. Lepingu sclmimisega seotud kulud tasub Kohustatud isik.
4.2. Notari tasu tehingu toestamisel 96.- krooni (tehinguvaartus 1 000 krooni, Notari
tasu seaduse § 6 19 1, 22 ja 23 p 2). Notari tasu registriseisu toendi
vaijaandmisel 10.- krooni (Notari tasu seaduse § 31 p 18).
4.3. Notari tasu kokku 106.- krooni, kaibemaks 19.08 krooni, kokku 125.08 krooni.
Eelnimetatutele lisandub algarakirjade valmistamise tasu ning arakirja
valmistamise ja kinnitamise tasu.

Kaesolev notariaalakt on osalejatele akti toestaja poolt ette loetud, Victor Yuriev' He
suuliselt tolgitud eesti keelest vene keelde, sisu ja oiguslikud tagajarjed selgitatud.
Notarlaalakt antud enne heakskiitmist osalejatele labivaatamiseks ning seejarel nende
poolt heaks kiidetud ja akti toestaja juuresolekul omakaeliselt alla kirjutatud. Akti
toestaja on Victor Yuriev' He selgitanud, et talon oigus nouda notariaalakti kirjaliku
tolke koostamist, kuid ta loobus sellest, vaites, et piisab suulisest tolkest.
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Narvas, neljandal
(04.09.2007) aastal.

septembril

kahe
\

tuhande

seitsmendal

Mina, Jelena Sadova-Pidvysotskiy, Narva notar Tatjana Boitsova,
kelle buroo asub Narvas Puskini 17, asendaja annan valja kaesoleva
algarakirja, mis vastab originaalile ning Tcestamlsseaduse § 48
kohaselt asendab oigustoimingutes notariaalakti originaali.
Notari tasu 12.- krooni, kaibemaks 2.20 krooni, kokku 14.20 krooni
(Notari tasu seaduse § 35 19 1 P 2).
Algarakirjad valjastatakse Narva linnale ning Garaaziuhistule
ZARJA GARAAZID.
Kaesolevas dokumendis on kolm (3) noori ja reljeefpitseri abil
koidetud lehte.
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NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

I

2507

LEPINGU MUUTMISE LEPING
Kaesolev notariaalakt on koostatudja toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas, 06.07.2011
(kuuendal juulil kahe tuhande uhetelstkumnendal) aastal Narva notar Tatjana Boitsova,
kelle bfiroo asub Eesti Vabariigis Narvalinnas Puskini tn 17, asendaja Jelena
Pidvysotskiy poolt ning selles notariaalaktis osalejad on
Narva linn, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Viru Maakond, e-posti aadress
narvalv@narva.ee (edaspidi nimetatud 6igustatud isik), mille esindajana tegutseb akti
toestajale tuntud linnapea Tarmo Tammiste, isikukood 36208175216,
Hooaeuhistu ZARJA GARAAZm, registrikood 80015694, asukoht Narva linn,
Kreenholmi 24a-12, e-posti aadress grigori.kalashnikov@mail.ee (edaspidi nimetatud
Kohustatud isik), mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Grigory
Kalashnikov, isikukood 36005153725, kelle isikusamasus on tuvastatud isikutunnistuse
B0039794 aluseI, edaspidi koos nimetatud Lepingupooled.
Kuna Kohustatud isiku esindaja ei valda piisavalt eesti keelt, selgitas notariaalakti toesta]a
talle oigust nouda notariaalakti kirjaliku tolke koostarnist, kuid ta Ioobus sellest ja taotles
notariaalakti suulist tolget vene keelde notariaalakti toestaja poolt.
Notariaalaktis toodud andmed eraoigusliku juriidilise isiku oIemasolu, nime, registrikoodi
ja esindusoigusliku isiku kohta on Notariaadiseaduse §. 31 kohaselt akti toestaja poolt
vaija antud toend; registriandmed on kontrollitud notariaalakti toestemise paeval
registriandmete valjatrtlki alusel.
Lepingupooled lepivad kokku alljargnevas:

1. VAREM S6LMITUD LEPINGUD NING LEPINGUPOOLTE KINNITUSED
1.1. Aktsiaseltsi Narva Kinnisvaraburoo (registrikood 10009775, Narva) ja Kohustatud
isiku vahel on 30.12.2002 sclmitud Johvi notar Tatjana Boitsova pooIt toestatud ja
notari ametitoimingute raamatus registri nr 13249 all registreeritud lammutatava..
elamu, asukohaga Narva linn, Daumani tanav 20, ostu-rnuugi Ieping, mis oli
muudetud 10.11.2004 s5Imitud Lammutatava elamu ostu-muugi lepingu muutmise

-~." ....-,.

.-.

lepinguga (toestatud J5hvi notar TatjanaBoitsova asendaja Anna Izmalkova poolt ja
registreeritud notari ametitoimingute raamatus registri nr 12766 all), 23.11.2005
solmitud Kokkuleppega (tcestatud Johvi notar Tatjana Boitsova pooh ja registreeritud
notari ametitoimingute raamatus registri nr 9712 all), ning 04.09.2007 solmitud
Lepingu muutmise lepinguga (t5estatud ~5hvi notar Tatjana Boitsova pooh ja
registreeritud notari ametitoimingute raamatus registri ru:--9-1t2"""all).

f?lt g~

1.2. Eelnimetatud lepingutega (30.12.2002 s5lmitud Lammutatava elamu ostu-mUUgi
leping ja 04.09.2007 solmirud Lepingu muutmise leping) vcttis Kohustatud isik
endale kohustuse liipuni ehitada ja ekspluatatsiooni anda garaaiiboksid, asukohaga
Narva linn, Daumani tdnav 20, vl5i maha kanda nimetatud elamu ning teha elamu
teenindamiseks eraldatud maatuki heakorrastustoid.
.
1.3,. Lepingupooled kinnitavad, et:
1.3.1. eelnimetatud notariaalaktid on neile kaesoleva lepingu solmimisel esitatud
algarakirjadena v5i arakirjadena, nad on nendega tutvunud, nende sisu on
neile teada ning nad loobuvad nimetatud lepingute ettelugemisest ning
kaesolevale notariaalaktile lisamisest;
1.3.2. nende esindusoigus on kehtiv ning nad on 5igustatud kaesoleva lepingu
solmimiseks:
1.3.3. kaesoleva notariaalakti solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik
nousolekud ja heakskiidud on saadud.

2.

LEPINGU MUUTl\1INE

Lepingupooled lepivad kokku, et pikendavad lepingu punktis 1.2. nimetatud kohustuse 
lopuni ehitada ja ekspluatatsiooni anda garaaiiboksid, asukohaga Narva linn, Daumani
tdnav 20 - taitmise tahtaega alates 31.12.2010.aastal kuni 01.01.2014.aastal (alus:
Narva Linnavalitsuse 15.06.2011 korraldus nr 575-k).

3.

LOPPSATTED

3.1.

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud Uhes originaaleksemplaris, mis sailib
notari buroos, Lepingupooltele valjastatakse kaesoleva akti koostamise paeval
notariaalakti araklrjad.

3.2.

Lepingu solmimisega seotud kulud tasub Kohustatud isik.

3.3.

Notari tasu tehingu toestamlsel 6.00 eurot (tehinguvaartus 63,91 eurot, Notari tasu
seaduse § 6 19 1, 22 ja 23 p 2), kaibemaks 1.20 eurot, kokku 7.20 eurot.
Eelnimetatutele lisandub arakirjade valmistamise tasu.

Kaesolev notariaalakt on Lepingupooltele akti t5estaja poolt ette loetud, Grigory
Kalashnikov' ile suuliselt t5lgitud eesti keelest vene keelde, sisu ja oiguslikud tagajarjed
selgitatud. Notariaalakt antud enne heakskiitmist Lepingupooltele labivaatamiseks ning
seejarel nende poolt heaks kiidetud ja akti toestaja juuresolekul omakaeliselt alla
kirjutatud,
.- - -- - _.
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HOTapmUIbH:DIH aKT MHe.,

Tparopmo

KarraIIIHHKoBy, 3aMeCTHTeJleM HOTapHYCa yCTHO

nepeaenea C 3CTOHCKOrO H3l>IKaH~l'Y£CIg!ij lI=?l>IK, ~Q.a:ep)K-'itUIeJ1

npasossre rroCrre):(CTBIDI

pli3'b5icHeHbI. HOTapHaJIhHhIH aKT nepenaa MHe ):(lliI 03HaKOMJIeHIDI, MHOJO O):(06peH H

nonnacaa

C06CTBeHHopyqHO B npHCYTCTBHH 3aMeCTHTemI HOTapHYCa.

HOTapHYCa

parsscuan

3aMeCTHTeJIh

MHe npaso Tpe60BaTl> rrHC:DMeHHbIH rrepeson Bl>ImeH3rrOiKeHHOrO

HOTapHaJl:DHOrO axra, O):(HaKO, 51 OTKa3aJIC51 OT 3TOrO, TaK KaK MHe ):(OCTaTOQHO

ycraoro

nepesozta,
AG

allkiri

Eesnimija perekonnanimi
(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

allkiri

Eesnimija perekonnanimi
(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Akti toestajaallkirija notari pitser
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ARAK:IRJA PEALDIS
06. juulil2011.a.
Mina, Narva notar Tatjana Boitsova, kelle buroo asub Eesti Vabariigis Narva linnas,
Puskini tn 17, asendaja Jelena Pidvysotskiy, annan valja kaesoleva arakirja, mis vastab
originaalile ning toestamisseaduse § 48 kohaselt asendab oigustoimingutes notariaalakti
originaali.
Kaesolevas dokumendis on 2 noori ja reljeefpitseri abiI koidetud Iehte.
Notari tasu
Kaibemaks

Kokku

0,57 eurot (notari tasu seaduse § 35).
0,11 eurot.
0,68 eurot.

Isikute Ioetelu, kellele arakirjad valjastatakse, on jargmine:
1. Narva linn
2. HooneUhistu:&ARJ GAR.AAZID

--/-.
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