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ALGARAKIRI

NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

12435

KINNISTU TAGASIOSTU6IGUSEGA MUUGILEPING
HUPOTEEGI SEADMISE LEPING
JA

ASJA6IGUSLEPING

Kaesolev notariaalakt on koostatud ja toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas,
kaheksateistkiimnendal (18.) detsembril (12.) kahe tuhande kuuendal (2006.) aastal
Narva notar Tatjana Boitsova, kelle bfiroo asub Narvas Puskini 17, asendaja
Jelena Sadova-Pidvysotskiy poolt ning selles notariaalaktis osalejad on
NARVA linn, asukoht Eesri Vabariik, Ida-Vim Maakond, (edaspidi nimetatud MODJA),
mille esindajana, juhindudes Narva Linnavolikogu 09.12.2005 otsusest nr 161, tegutseb
akti toestajale tuntud isik linnapea Tarmo Tammiste, isikukood 36208175216, ning
FAMA Invest OU, registrikood 11135542, asukoht Viljandi mnt 13, Tartu, 50412,
(edaspidi nimetatud OSlJA), mille esindajana tegutseb juhatuse Iiige Tarmo Kleimann,
isikukood 37412172723, elukoht tema sonade kohaselt Tartu, kelle isikusamasus on
tuvastatud isikutunnisutse A1288139, valja antud 10.07.2006, alusel, Ding
AS Sampo Pank, registrikood 10040839, asukoht Tallinn, Narva mnt 11, e-posti aadress
lepingud@sampo.ee, (edaspidi nimetatud Hiipcteegipidaja), mille esindajana lisatud
volikirja alusel tegutseb akri toestajale tuntud isik Sergei Jakovlev, isikukood
37807083710, edaspidi koos nimetatud LEPINGUPOOLED.
,

N otariaalaktis toodud andmed eraoigusliku juriidiliste isikute olemasolu, nimede,
registrikoodide ja esindusoigusliku isiku kohta on Notariaadiseaduse § 31 kohaselt akti
toestaja poolt vaIja antud toendid; registriandmed on kontrollitud notariaalakti toestamise
paeval registriandmete valjatrUkkide alusel.
Lepingupooled solmivad lepingu alljargnevas:

1. LEPINGU ESE

1.1.

Lepingu Esemeks on Ida-Virumaa, Narva linn, Puskini tn 27 asuv kinnistu ilma
nimetuseta katastritunnusega 51101:004:0027, pindalaga 3586 m 2, sihtotstarbega
sotsiaalmaa 100%, koos selle oluliste osade ja paraldistega,

1.2.

Lepingu Ese on kantud Vim Maakohtu Kinnistusosakonna Narva
kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse registriosa nr 3406209 all. Teisse (II),
omaniku kohta tehtavate kannete jaoks ettenahtud jakku on kantud omanikuna
Narua linn. Kolmandasse (III), koonnatiste ja kitsenduste kohta tehtavate kannete
jaoks ettenahtud jakku on tehtud jargmine kanne: 5.09.2006 sisse kantud isiklik
kasutus6igus Osaiihingu VKG ELEKTRNORGUD (registrikood 10855041,
Narva linn) kasuks. Isiklik kasutus6igus on seatud tahtajatult ja tasuta elektriv6rgu
kaitsevoondi ulatuses kinnistuga piisivalt iihendatud kaablite ja juhtmete kogumite
(liinirajatised) ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks,
kasutamiseks ja likvideerimiseks vastavalt 09.08.2006 lepingu punktile 3 ning
lepingu lisaks olevale plaanile. Neljandas (IV), hiipoteekide kohta tehtavate
kannete jaoks ettenahtud jaos kehtivaid kandeid ei ole.

1.3.

Eeltoodud andmeid on akti t6estaja kontrollinud kinnistusosakonna
elektroonilisest andmebaasist lepingu s6lmimise paeva seisuga.

2. LEPINGUPOOLTE KINNITUSED
Lepingupooled kinnitavad, et
2.1.

nad omavad k6iki 6igusi kaesoleva lepingu s61mimiseks rung kaesoleva lepingu
s61mimisel juhinduvad nad Eesti Vabariigis ja kohalikus omavalitsuses kehtivatest
6igusaktidest;

2.2.

nad on tutvunud kaesoleva lepingu s6lmimise aluseks olevate dokumentide sisuga
ja aktsepteerivad neid taielikult ega soovi taiendavate dokumentide muretsemist,
notariaalaktile lisamist ega tehinguga seotud asjaolude taiendavat kontrollimist akti
t6estaja poolt;

2.3.

nad volitavad akti t6estajat tegema kaesolevas lepingus hilisemad vajalikud
taiendusi, parandused ja esitama avaldusi ulatuses, mis ei muuda Lepingupoolte
kokkuleppeid ega too enesega kaasa Lepingupoolte jaoks tahtevastaseid tagajargi.

MUUJA esindaja kinnitab,

et

2.4.

Lepingu Ese on M1JUJA seaduslikus omandis, valduses ja kasutuses;

2.5.

lepingu punktis 1 toodud kinnistusraamatu seis ei ole muutunud ning Lepingu
Eseme suhtes ei ole kinnistusosakonnale kinnistamisavaldusi esitatud;

2.6.

kuni kaesoleva lepingu s61mimiseni pole Lepingu Eset kellelegi v66randatud ega
koormatud piiratud asja6igustega, seda pole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi
tekkinud, samuti ei ole lepinguid Lepingu Eseme v66randamiseks ega
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koormamiseks solmirud;
2.7.

Lepingu Eset ei ole koonnatud kaesolevas lepingus nimetarnata kolmandate
isikute oigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike
kolmandate isikute oigustega nagu naiteks iiiiri-, rendi- voi muud kasutuslepingud;

2.8.

Lepingu Eseme valdarnise, kasutamise ega kasutamise suhtes ei kehti talle
teadaolevalt muinsus-, looduskaitsealaseid ega muid piiranguid;

2.9.

Lepingu Esemel ei ole temale teadaolevalt varjatud puudusi, millest ta ei ole
OSTJALE teatanud ja mida viimane ei saanud margata iilevaatuse teostamisel;

2.10.

Lepingu Esemel oleval kinnistul paikneb kinnistu oluliseks osaks olev ehitis
(ehitisregistri kood 118007201) ning ehitis kui vallasasi ei olnud enne maa
kinnistusraamatusse kandmist arestitud, panditud ega koormatud muude
kolmandate isikute oigustega;

2.11.

Lepingu Eseme1 ei paikne kaesolevas lepingus nimetamata kolmandatele isikutele
kuuluvaid maapealseid v6i rnaa-aluseid tehnovorke ega -rajatisi;

2.12.

kaesoleva lepingu punktis 1.2 nimetatud isiklik kasutusoigus on seatud Narva
notar Tatjana Boitsova asendaja Anna Izmalkova poolt 09.08.2005 toestatud ning
notari ametitoimi:ngute registri raamatu nr 7525 registreeritud isikliku
kasutusoiguse seadmise lepingu ja asja6iguslepingu alusel;

2.13.

MODJA on tasunud koik Lepingu Eseme kasutamisega seotud maksed;

2.14.

tema esindusoigus on kehtiv ning ta on oigustatud kaesoleva lepingu solmimiseks
MDDJA nimel;

2.15.

kaesoleva lepingu solmimine on vajalikul viisil
ettevottesisesed nousolekud ja heakskiidud on saadud;

2.16.

Lepingu Ese v60randatakse eellabiraakimistega enampakkumise korras vastavalt
Narva Linnavolikogu 28.09.2006 otsuse1e nr 163 (Linnavara viJiJrandamine) rung
Narva Linnavalitsuse 29.11.2006 korraldusele nr 1579-k (Linnaoara ostia
kinnitaminc);

2.17.

ee1toodud Narva Linnavolikogu otsus Ja Narva Linnavalitsuse korraldus on
j6ustunud ning ei ole vaidlustatud;

2.18.

Ta on teadlik ,OSTJA arendusideest/plaanist vastavalt OS1]A kahekiimne
kuuendal oktoobril kahe tuhande kuuendal aastal (26.10.2006.a) esitatud
pakkumisele ja kahekiimne esimesel novembril kahe tuhande kuuendal aastal
(21.11.2006.a) esitatud 16plikule pakkumise1e ning kohustub tegema Ostjaga
koostood, mis on Ostjale vajalik oma kohustuste taitmiseks, eriti Lepingu p 5.4
determineeritud detailplaneeringu kehtestamiseks. Kaesolevas punktis satestatu ei
too kaasa Narva Linnavolikogu kohustust Ostja koostatud detailplaneeringut
kehtestada, juhul, kui taotletav detailplaneering ei vasta Planeerimisseaduse voi
muude seaduste nouetele,

heaks

kiidetud,

k6ik
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OSTJA esindaja kinnitab, et
2.19.

ta on Lepingu Eseme iile vaadanud, samas on MDUJA talle esitanud ka
sellekohase dokumentatsiooni, seaIhulgas Riigi Maa-Ameti Maakatastris
registreeritud kinnistu plaani, ning eelnimetatud andmetele tuginedes, on ta
teacllik Lepingu Eseme seisukorrast, suurusest ja piiridest;

2.20.

ta on iile vaadanud Lepingu Eseme koosseisu kuuluva ehitise ning talle MUUJA
pooh selle kohta esitatud dokumentatsiooni ja on eelnimetatud andmete alusel
teacllik ehitise seisukorrast;

2.21.

ta on Lepingu Eseme ja selle koosseisu kuuluva ehitise iilevaatuse teostanud ilma
vastaval alal eriteadmisi omava isiku abi kasutamata ning ta ostab Lepingu Eseme,
tuginedes isiklikult teostatud iilevaatusele ning MWJA poolt kaesolevas lepingus
esitatud andmetele;

2.22.

kaesoleva lepingu punktis 2.12. nimetatud isikliku kasutusciguse seadmise lepingu
sisu on talle teada, ta loobub nimetatud lepingu ettelugemisest ja kaesolevale
lepingule lisamisest, samuti on ta teadlik, et kaesoleva lepingu punktis 1.2.
nimetatud servituut jaab Lepingu Eseme suhtes kehtima ka parast kaesoleva
lepingu solmimist ning OSTJA kandmist Lepingu Eseme omanikuna
kinnistusraamatusse ning MUUJA ei pea nimetatud asjaoigust korvaldama;

2.23.

tema esindusoigus on kehtiv ning ta on oigustatud kaesoleva lepingu solmimiseks
OSTJA nimel;

2.24.

OSTJA suhtes ei ole algatatud ega kaimas pankrotimenetlust, samuti ei ole teda
maksevoimetuks kuulutatud;

2.25.

kaesoleva lepingu solmimine on vajalikul viisil
ettevottesisesed nousolekud ja heakskiidud on saadud.

' '-...--

heaks

kiidetud,

koik

Hiipoteegipidaja esindaja kinnitab, et
2.26.

tema esindusoigus on kehtiv ning ta on oigustatud kaesoleva lepingu sclmimiseks
Hiipoteegipidaja nimel;

2.27.

Hiipoteegipidaja suhtes ei ole algatatud ega kairnas pankrotimenetlust, samuti ei
ole teda maksevoimetuks kuulutatud.

3. LEPINGU ESEME MUUKJA MUUGIHIND

3.1.

MDUJA miiiib tagasiostuoigusega Lepingu Eseme OSTJALE hinnaga seitse
miljonit viissada viiskiimrnend seitse tuhat (7 557 000) krooni.
,

3.2.

Miiiigihinna on OSTJA MuDJALE taielikult tasunud enne kaesoleva lepingu
solmimist, mille saamist toendab MDuJA esindaja oma allkirjaga kaesoleval
lepingul.

4. TAGASIOSTUOIGUSE SISU JA TINGIMUSED

4.1.

Tagasiostuoigust voib 1fOD]A teostada ainult OS1JA poolt endale kaesoleva
lepingu punktiga 5 voetud erikohustuste mittetaitmisel voi mittenouetekohasel
taitmisel.

4.2.

Tagasiostuhinnaks on hind, mille eest Lepingu Ese muiidi.

4.3.

Lepingupooled on kokku leppinud, et tagasiostuoiguse tagamiseks kantakse
kinnistusraamatusse esimesele (I) vabale jarjekohale eelmarge,

5. ERITINGIMUSED
MUUJA miiiib ja OSTJA ostab Lepingu Eseme jargmistel tingimustel,
s.o, OSTJA erikohustused:

5.1.

investeenn:une omandatavasse varasse vahemalt iihesaja seitsmeteistkiimne
miljoni iihesaja seitsmekiimne tuhande (117170 000) krooni ulatuses vastavalt
jargmisele graafikule:

•

iikssada tuhat (100000) krool1i - esimese aasta jooksul aruates kaesoleva lepingu
solmimise paevast,

•

iiks mi/jon kuussada tuba: (1 600 000) krooni - teise aasta jooksu/ aruates kaesoleva
lepingu solmimise pdeuast,

•

kakskiimmend kaheksa mz/jonit kaheksasada kuuskiimmend seitse tuhat (28 867000)
krooni - ko/manda aastajooksul aruates kiiesoleva lepingu solmimise paevast;

•

kaheksakiimmend kuus mi!/onit kuussada kolm tuba: (86603 000) krooni - ne/janda
aastajooksu/aruates kaesoJeva lepingu solmimise paevast.

'-.,

5.2.

Investeerimiskohustuse mittetaitmisel voi mitteoigeaegsel taitmisel rakendatakse
OS1JA suhtes leppettahvi kiimne (10) % ulatuses tahtajaks tegemata
investeeringute summalt, v.a juhul kui OSTJA ei saa investeerimiskohustust
nouetekohaselt voi oigeaegselt taita pohjusel, et detailplaneeringut ei ole
OS1JAST mitteolenevatel pohjustel kehtestatud. Samuti ei noua MODJA
eelnimetatud juhul OS1JALT kahjude hiivitamist, OSTJA peab MODJAT
toodud
asjaolude
ilmnemisel
oigeaegselt
teavitama.
Juhul,
kui
investeerimiskohustuse taitmisega viivitus leiab aset OSTJAST mitteolenevate
asjaolude ilmnemise tottu, siis pikendatakse investeerimiskohustuse tahtajad
Narva Linnavalitsuse otsustusega viivituse kestuse vorra vastavalt kohaliku
omavalitsuse oigusaktidele.

5.3

Trahvi tasumine ei vabasta OSTJAT eelpool toodud kohustuste taitmisest,
MODJA peab teatama OSi]ALE, et ta nouab leppetrahvi kahe kuu jooksul
parast investeerimiskohustuse taitmist kinnitatavate dokumentide esitamist, Juhul,
kui MDDJA nouab investeerimiskohustuse taitmise kohta taiendavate
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dokumentide esitamist, siis pikendatakse leppetrahvi noude esitamise riihtaeg
noutud dokumentide esitamise aja vorra,
5.4

OSTJA kohustub esitama MODJALE investeeritniskohustuse taitmist kinnitavad .
dokumendid iga investeerimisperioodi kohta hiljemalt 1 (iihe) kuu jooksul parast
lepingu punktis 5.1 satestatud investeerimiskohustuse taitrnise tahtaega.

5.5

Detailplaneeringu miinimumtingimused, mis voimaldavad OSTJAL viia taide
arendusidee/plaani vastavalt OSTJA kahekfunne kuuendal oktoobril kahe
tuhande kuuendal aastal (26.10.2006) esitatud pakkumisele ja kahekiimne
esimesel novembril kahe tuhande kuuendal aastal (21.11.2006) esitatud Ioplikule
pakkumisele on:

5.6

5.5.1.

Minimaalne korruselisus 15 korrust;

5.5.2.

Maa sihtotstarve: elamu- ja arimaa;

5.5.3.

Hoone(te) ehitusalane pindala minimaalselt 40%.

Lepingupooled on kokku leppinud sellest, et punktis 5.5. loetletud tingimused on
taidetavad juhul, kui nad vastavad Planeerimisseaduse ja muude seaduste
, nouetele.

6. LEPINGU ESEME VALDUSE ULEANDMINE
Lepingupooled on kokku leppinud, et loevad Lepingu Eseme otsese valduse MDDJA
poolt OSTJALE iile lainuks kaesoleva lepingu solmimisega, Lepingu Eseme juhusliku
havimise ja kahjustutnise riisiko laheb OSTJALE iile otsese valduse illeandmisel.

7. LEPINGUPOOLTE MUUD KOHUSTUSED NING KOKKULEPPED
7.1.

MDDJA kohustub kuni kinnisomandi iileminekuni mitte solmima tehinguid
Lepingu Eseme voorandamiseks ja/voi koormamiseks mistahes teiste isikute
oigustega.

7.2.

MDDJA kohustub kandma koik Lepingu Esemega seotud kulud kuni Lepingu
Eseme iileandmiseni OSTJA. valdusesse, tasudes need hiljemalt iihe (1) kuu
jooksul arvates valduse iileandmisest ning OSTJA noudmisel esitab OSTJALE
maksedokumendid, mis toendavad nimetatud kohustuse taitmist,

7.3.

Juhul, kui MDDJA on esitanud kaesoleva lepingu punktis 2 valeandmeid ning kui
ta ei taida nouetekohaselt kaesolevas punktis voetud kohustusi, kohustub ta
maksma OSTJALE viimase noudmisel leppetrahvi kahe (2) protsendi ulatuses
Lepingu Eseme miiiigihinnast ning hiivitama taies ulatuses tekitatud kahju.

7.4.

Lepingupooled kohustuvad vastastikku teatama koigist asjaoludest, mis voiksid
mojutada lepingu taitmist.

7.5.

Pooled on kokku leppinud, et juhul kui MDDJA teostab kaesoleva Lepingu
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punktis 4 satestatud tagasiosruoigust, sus kohustub MOD]A OS1JALE kantava
tagasiostuhinna kandma laenujiiiigi ulatuses koheselt Hiipoteegipidalale, kelle
hupoteek asub parast tagasiostuoiguse eelmarget jargmisel jii.tjekohal.

8. LEPINGUST TAGANEMlNE KOHUSTUSTE RIKKUMISEL

8.1.

MODJAL on oigus kaesolevast lepingust taganeda, kui kaesoleva lepingu punktist
5.1
tulenev
investee.timiskohustus
ei
ole
taidetud
hiljemalt
kaheksateistkiimnendaks detsembriks kahe tuhande kiimnendal aastal
(18.12.2010) ning see on taitmata ka taganemisavalduse esitamise paeva seisuga.

8.2.

Lepingust taganemisel punkti 8.1 alusel on MOUJA kohustatud OSTJALE
tagastama kaesoleva lepingu kohaselt tasutud miiiigihinna ning OSTJA on
kohustatud MUU]ALE tasuma leppetrahvi ki.imme (10) % protsenti tahtajaks
tegemata investeeringute summalt, v.a juhul kui OS1JA ei ole
investeerimiskohustust nouetekohaselt voi oigeaegselt taitnud pohjusel, et
detailplaneeringut ei ole OS1JAST mitteolenevatel p6hjustel kehtestatud. Samuti
ei noua MUUJA eelnimetatud juhul OS1JALT kahjude hiivitamist.

8.3.

Lepingust taganemisel on MUUJA ja OS1JA kohustatud solmima notariaalselt
toesratud asjaoiguslepingu ja esitama kinnistamisavalduse Lepingu Eseme omandi
iileandmiseks OSTJALT MOUJALE. OS1JA on kohustatud Lepingu Eseme
otsese valduse we andma MUDJALE.

8.4.

Lepingust taganemisel ei pea MODJA OSTJALE hiivitama otseseid
dokumentaalselt toestatud kulusid, mis on seotud kaesoleva lepingu solmimisega,

9. HUPOTEEGI SEADMINE

9.1.

OSTJA seab Hiipoteegipidaja kasuks Lepingu Esemele kolmandale jii.tjekohale
hiipoteegi hiipoteegisummaga iiheksa miljonit iikssada tuhat (9 100 000) krooni
igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtaitmisele hiipoteegiga
tagatud n6uete rahuldamiseks.

9.2.

Hiipoteegiga on tagatud Hiipoteegipidaja nouded alljargnevalt:

9.2.1.

hiipoteegiga on tagatud koik AS-i Sampo Pank (registrikood 10040839,
Tallinn) nouded FAMA Invest OU-u (registrikood 11135542, Tartu) vastu,
sealhulgas 'tingimusJikud ja tulevikus tekkivad nouded, mis tulenevad
18.12.2006 solmitud laenulepingust KL-181206FI, selle voimalikest lisadest
ning muudatustest ja tulevikus solmitavatest volaoiguslikest lepingutest,
nende voimalikest lisadest ning muudatustest;

9.2.2.

hiipoteegiga on tagatud ka nimetatud nouete sissenoudmisest tekkivad
kulutused, kohaliku sundtaitmise kulud, kindlustushiivitis, hupoteegi
kinnistusraamatusse sissekandmisest ja omanikule tagasiloovutamisest
tekkivad kulutused, kulud notarile ja kinnistusosakonnale.
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10. OSTJA KOHUSTUSED

10.1.

Hiipoteegiga koonnatud vara suhtes iniri-, rendi- ja muude kasutuslepingute
solmimiseks, kui sellega vaheneb hiipoteegiga koonnatud vara vaartus voi
kahjustatakse Hiipoteegipidaja huve muul viisil, on vajalik Hiipoteegipidaja eelnev
nousolek, valja arvatud juhul, kui see toimub korraparase majandamise
tulemusena.

10.2.

OS1JA kohustub hiipoteegiga koormatud vara kindlustama Hiipoteegipidaja
pooh eelnevalt aktsepteeritud kindlustusandja juures Hiipoteegipidajat
rahuldavate1 tingimuste1 ning maarama Hiipoteegipidaja kindlustuslepingu
jargseks soodustatud isikuks laenulepingust tulenevate nouete ulatuses.
Kindlustuslepingu kehtivus tuleb sailitada kuni hiipoteegiga tagatud nouete
rahuldamiseni ning kindlustuslepingut voib muuta iiksnes Hiipoteegipidaja
ee1neval kirjalikul nousolekul,

10.3.

OSTJA on kohustatud Hiipoteegipidajale kohese1t teatama kindlustusjuhtumi
saabumisest, samuti asjaoludest, mis voivad pohjustada kindlustusjuhtumi
saabumise.

1004.

Kui OS1JA ei ole kahekiimne (20) kalendripaeva jooksul arvates Hiipoteegipidaja
noude saamisest esitanud Hiipoteegipidajale kehtivat kindlustuspoliisi, on
Hiipoteegipidajal oigus solmida kindlustusleping OSTJA eest ja tema arvel ning
sellisel juhul margitakse kindlustuslepingusse kindlustusvotjaks Hiipoteegipidaja.
Kindlustamiskulude -summa on Hiipoteegipidajal sellisel juhul oigus maha
arvestada OS1JA pangakontolt sellest OSTJA eelnevalt informeerimata,

10.5.

OS1JA kohustub -Hiipoteegipidajat viivitamatult informeerima kindlustusjuhtumi
saabumisest, mille tagajarjel hiipoteegiga koormatud vara muutub osaliselt voi
taielikult kasutamiskolbmatuks voi vaheneb oluliselt selle vaartus. Nimetatud
juhul on Hiipoteegipidajal oigus saada rahuldust kindlustushiivitisest.

10.6.

OSTJA kohustub maksma Hupoteegipidajale viimase noudmisel leppetrahvi kahe
(2) protsendi ulatuses tagatava noude summast juhul, kui OSTJA on esitanud
lepingu punktis 2 valeandmeid voi kui OSTJA jatab taitmata iikskoik millise
kaesolevas punktis voetud kohustustest.

11. ASJAOIGUSLEPING JA KINNISTAMISAVALDUS

Lepingupooled on oiguslnuudatuses kokku leppinud.
11.1.

MOD]A lubab ja OSTJA avaldab soovi kustutada Vim Maakohtu
Kinnistusosakonna Narva Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosa nr
3406209 teises (II) jaos senine kanne M1JDJA kohta ning ainuornanikuna sisse
kanda FAMA Invest ou (registrikood 11135542, Tartu).

11.2.

MDDJA lubab ja OSTJA avaldab sOOVl kanda Vim Maakohtu
Kinnistusosakonna Narva Kinnistusjaoskonna kinnistusregistrisse kantud
registriosa nr 3406209 kolmandasse (III) jakku teisele (II) jarjekohale
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tagasiostu6igust tagav eelmarge NARVA linna kasuks.
11.3.

MOUJA ja OS1JA lubavad ja Hiipoteegipidaja avaldab soovi kanda Vim
Maakohtu Kinnistusosakonna Narva Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri
registriosa nr 3406209 neljandasse (IV) jakku kolmandale (III) jarjekohale
hupoteek AS-i Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinn) kasuks summas
iiheksa miljonit ukssada tuhat (9 100 000) krooni igakordse omaniku kohustusega
alluda kohesele sundtaitmisele Taitemenetluse seadustikus kehtestatud korras
hiipoteegiga tagatud n6uete rahuldamiseks.

11.4.

Lepingupooled paluvad, et kanded tehtaks kinnistusraamatusse nende poolt
kasitletavas lepingus esitatud jarjekorras ning et iihte kannet ei tehtaks teist kannet
tegemata.

12. AKTI TOESTAJA SELGITUSED
Notari asendaja on Lepingupooltele selgitanud, et
12.1.

kinnisomandi iileandmiseks on n5utav ifigustatud isiku ja teise poole notariaalselt tifestatud
kokkulepe (asjaifigusleping) ja selleeobase kande tegemine kinnistusraamatusse.
Kinnistusraamatusse eand« tegemise ee/duseks on riigiliJivu tasumine;

12.2.

OST]ALB on ohtlik miiiigihinna tastosine MOOJALE enne, kui OSTJA on kinnistu
omanikuna kinnistusraamatusse sisse kantud;

12.3.

notarikontot on vifimalik kasutada sellisell, et enne lepingu siflmimist boiustatakse miiiigihind
notarieontole ning notar vaIJastab se/le MOOJAlE alles siis, kui OSIJA on omanikuna
kinnistusraamatusse sisse kantud. Vaatamata sellele soooioad MOO]A ja OSIJA siJlmida
kaesoleva lepingu selles toodsd tingimuste~'

12.4.

kaesolevasse lepingusse tulcb markida kOik Lepingu Eseme miiiigiga seatud kokkulepped.
'Vastaualt Vo/aifigusseaduse § 11 !g 3 tuleb lepinguga samas notariaalselt tifestatud vormis sif/mida
ka kokkulepped tagatiste ja teiste kOroalkohustuste kohta. Tsiviilseadustiku ii/dosa seadsse § 83
!g 1 kohase/t onseaduses satestatud vormija'l!,imata)iitmise korra! tehing tiihine, kui seadusest vifi
vormi nifudmise eesma1J!,ist ei tulene teisiti;

12.5.

Tsiviilseadustiku uldosa seadsa« § 58ja Viflaifigusseaduse § 211 kohaselt peab MOO]A
OSIJALE Lepingu Eseme otsese ualdus« iileandmise qja/ ule andma ka Lepingu Eseme
para/disteks oleuad dokumendidja Lepingu Esen» valdamiseks, kasutamiseks ja kiisutamiseks
vajalikud dokumendid. Kui MOOJAL on huvi jiitta dokumendi originaal endale, peab ta
OSIJALE viimase nifudmise/ andma dokumendi originaa/i aseme] arakitjavOi va!javOtte;

12.6.

Vif/aifigusseaduse § 218 kohaselt tastutab MOO]A asja lepingutingimusteie mittevastavuse eest,
kui mittevastavus on olemas juhusliku hiivimise ja kahjustumise riisiko iilemineku ajal
OSTJAlE, isegi kui mittevastavus ilmneb hi!jem. MOO]A oastutab ka a.ga lepingutingimustele
mittevastaVJ.Ise eest, mis tekib pdrast juhus/iku hiivimise fa kahjustumise riisiko ji/eminekut
OST]AlE, kui aga iepingutingimustele mittevastaVJ.Is tekkis MOO]A kohustuste rikkumisest
tulcnevalt;

12.7.

Vif/aifigusseaduse § 220 /g 1 kohase/t peab OSTJA Lepingu Eseme lepingutingimustele
mittevastaVJ.Iscst MOOJAlE teatama mifistliku ajajooksulparast seda, kui ta Lpingu Eseme
lepingutingimustc/e mittevastavusest teada sai voipidi teada saama;

12.8.

Lepingu Eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral vifib OSIJA nouda Icpingu tiiitmisena
Lepingu Eseme parandamist (ViJiaoigusseadus § 108ja 222), oma kohustuse taitmisest kee/duda
(Vif/aifigusscadus § 110), nouda kahju huvitamist (VolaiJigusseadus § 115) vifi alandada
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ostuhinda (arvates taganemisavalduse kattesaamisest Volaoigusseadus § 112ja 224). Kui Lepingu
Eseme lepingutingimustele mittevastavus 011 oluline lepingurikkumine, voib OSTJA lepingust
taganeda (Volaoigusseadus § 116 kuni 118ja 223). Hinna alandamine ja lepingust taganemine
toimuoad aualduse tegemisega teisele lepingupoolele (Volaoigusseadus § 112 Ig 2 ja 188 Ig 1);
12.9.

ViJlaoigusseaduse § 239 kohaselt tagasiostlloigust voib teostada kinnisagade puhul kiimne (10)
aastajooksul tagasiostuoiguse tingimuse kokkuleppimisest;

12.10. vastavalt Volaoigusseaduse § 238 loikele 2 tagasiostuOigusega miiiigilepingu puhulloetakse asi

MOOJA poolt tagasi ostetuks MOOJA poolt aoalduse tegemisega OSTJAIE;
12.11. Volaoigusseaduse § 238 Ig 3 kohaselt eelnimetatud auald»: peab olema samas vormis nagu

miiiigileping;
12.12. vastavalt Volaoigusseaduse § -Ie 240 kui ostetud asi on enne tagasiostuoiguse teostamist havinudvoi

halvenenud voi kui seda ei saa muulpohjusel iile anda OSTJAST tuleneua agclOlu tottu vOi kui
OSTJA on asja oluliselt muutnud, peab OSTJA MOOJAIE hiivitama sellest tuleneva kahju.
Kui asi on halvenenud asjaol« tottu, mille eest OSTJA ei uastuta, voi kui asja on ebaoluliselt
muudetud, ei voi MOOJA nouda selles: tekkinud kahju hiivitamist ega alandada ostubinda: IVti
OSTJA on enne MOOJA poolt tagasiostuoiguse teostamist ostetud asfakasutanud voikui asja on
kasutatud sundtaitmisel voipankrotimenetluses, on OSTJA kohustatud kasutamisest tekkinud
kolmandate isikute oigused korvaldama;
12.13. Volaoigusseaduse § 241 kohaselt OSTJA voib nouda MOOJALT temapoolt ostetud agaleenne
tagasiostu tebtsd kulutuste hiivitamist ulatuses, mille vorra aga vaartus on kulutuste tulemusena

, sxurenenud:
12.14. sastaualt Tsiviilseadustiku iildosa seaduse § 146 on tehingust tuleneva nomic aegumistahtaeg kolm

(3) aastat. Pdrastnoude aegumist voib kohl1statud isik keelduda oma kohustuste tiiitmisest;
12.15. ViJlaoigusseaduse § 1591g 2 kohaselt kaotab kahjustatud pool oiguse nouda leppetrahvi, kui ta

viivitamatultparast kohustuse rikkumise avastamist teisele lepingupoolele ei teata, ezta leppetrahvi
nouab;
12.16. vastavalt Volaoigusseaduse § 494 liihevad kindlustatud asja voorandamisel aga omandajale iile

koik kindlustusvotJa kindlustuslepingust tuleneuad Oigused ja kohustused ning oastaualt
Volaoigusseaduse § 496 peab asja viIorandaja vOi omandaja a.lja voorandamisest kindlustusantjjale
viivitamata teatama. IVti kindlustusancf;ale asja voorandamisest oigeaegselt ei teatata, uabaneb
kindlustusancf;a oma taitmise kohustusest, kui kindlustuguhtum toimub hiIJem kui iihe kuu
mijjjdumisel qjast, mil kindlustusan4Ja olekspidanud vastava teate saama;
12.17. vastavalt Volaoigusseaduse § 495 voib kindlustusan4Ja kindlustuslepingu iiles oelda iihe kuu

jOOkslt1 arvates aga voorandamisest teadasaamisest ningaga omandqja voib kindlustuslepingu iiles
beida iihe (1) kuu jooksul arvates a.lja omandamisest, sellistel Juhtudel ei vastuta omanda;a
kindlustusmaksete tasumise eest,·
12.18. vastavalt Agaoigusseaduse § 158 ei ole teisele isikule kuuluval kinnisagalpaiknev tehnovork voi

rcgatis (kiitte-, veevarustus- voi kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- voi elektrivork,
norkvoolu-, kiittegaasi- viIi elektripaigaldis vOi surveseadmestik ja nende teenindamiseks vqjalik
ehitis) kinnisa.lja olunne osa;
12.19. maa omandamisel enne jooksva aasta 01juulit, tekib uue omaniku maamaksukohustus sama

aasta 01juulist ning maa omandamisel alates 01juulist tekib uue omaniku maamaksukohustus
maa omandamise aastalejargneva aasta 01jaanuarist Maamaks tasutakse iga-aastaselt vahemalt
1/3 suuruste osadena hiIJemalt 15. aprilliks, 15juuliksja 15.oktoobriks.
12.20. hiipoteek tekibja lopeb vastavasis1{lise kande tegemisega kinnistusraamatusse ja lopeb selle kande

kustutamisega kinnistusraamatust Kinnistusraamatusse kande tegemise eelduseks on riigiloivu
tasumine;
12.21. Volaoigusseaduse § 499 Ig 1 kohaselt peab ehitise kindlustanud kindlustusan4Jale viivitamatult

hiipoteegiga tagat~td noude rahuldamisel voib hiipoteegiga koormatud vara igakordne omanik nouda
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hiipoteegi kustuta:wirt voi selle kandmist entia nimele, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Hi.ipoteeg~ga'~
tagatud nozlde osaiisel rahuldamisel vOib koormatud tiara igakordne omanik niiuda rahuldatud
noude uiatuses enda kasuks osahupoteegi kinnistZlSraamatusse kandmist voihiipoteegi kustutamirt;
12.22. hiipoteegiga koormatud kinnirtu omanikul on Oigus koormatud kinnistu! vallata, kasutada ja
kasutada, kui ta sellega si vahenda koormatud kinnistu vaartust ega kaI?Justa hiipoteegipidqja
oigusi mt/ul viisi!,'
12.23. koo1711atud kinnirtu viii hupoteegi voorandamire korralkehtivaduue omaniku viii hiipoteegipidqja
subtes kaesoleva lepingu safted vaidulatuses, milles need onkinnistusraamatusse kantud

13. LEPINGU REGISTREERIMINE

Lepingupooled paluvad akti t6estajal esitada lepingu kinnitatud arakirja Vim Maakohtu
Kinnistusosakonnale, Akti toestaja esitab arakirja kinnistusosakonnale viie (5) toopaeva
jooksul, arvates lepingu toestamise eest ette niihtud notaritasu ning lepingu alusel
taotletavate kannete eest ette nahtud riigiloivu tasumist t6endava dokumendi saamisest,

14. KULUDE KANDMINE

14.1.

Kaesoleva lepingu solmimisega seotud notari tasu tasub OS1JA.

14.2.

Kiiesoleva lepingu kinnistamise riigiloivu tasub OS1JA Rahandusministeeriumi
kontole nr 102 200 347 960 11 (Aktsiaselts 'SEB Eesti Uhispank) voi kontole nr
221 023778606 (Aktsiaselts Hansapank) viitenumbri 2900072149 aranaitamisega
ning kohustub esitama akti toestajale riigiloivu tasumist toendava kviitungi
kaesoleva lepingu solmimise paeva jooksul.

15. LOPPSATTED

15.1.

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud uhes (1) originaaleksemplaris, mis
sailib notari biiroos, Kaesoleva akti koostamise paeval valjastatakse
Lepingupooltele alga.rakirjad.

15.2.

Notari tasu tehingu toestamisel 33 094.- krooni (tehinguvaartus voorandamisel
5038 000 krooni, tehinguvaartus hiipoteegi seadmisel 6 066 667 krooni,
tehinguvaartus kokku 11 104 667 krooni, Notari tasu seaduse § 3lg 2, 5, 91g 1,22
ja 23 p 2). Notari tasu registriseisu t6endite valiaandmisel 50.- krooni (Notari tasu
seaduse § 31 P 18).

15.3.

Notari tasu 33144.- krooni, kaibemaks 5 965.92 krooni, kokku 39109.92 krooni.
Eelnimetatutele lisandub algarakirjade kaheteistkiimnel (12) lehe1 valmistamise
tasu ning arakirja kaheteistkiimn~l (12) lehel valmistamise ja kinnitamise tasu,

15.4.

Riigiloiv 42 250.- (7 000+28 000+10250) krooni (tehinguvaartus voorandamise1
7 557000 krooni, tehinguvaartus marke kandmise eest 7 557000 krooni,
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tehinguvaartus hiipoteegi seadmise1 6 066 667 krooni Riigiloivuseadus §§ 51 19 1,
521g 2, 531g 1, 1981g 1 ja 210 191).
Notariaalakt on Lepingupooltele akti t6estaja poolt ette loetud, SlSU Ja 6iguslikud
tagajiirjed Lepingupooltele selgitatud. Notariaalakt antud enne heakskiittnist
Lepingupooltele labivaatamiseks ning seejarel Lepingupoolte1e poolt heaks kiidetud ja
akti t6estaja juuresolekul ornakaeliselt alla kirjutatud.
AG

(ees-ja perekonnanimi)

(eu- ja perekonnpnimi)

(ees-japerekonnanimij

Narvas, kaheksateistlriimnendal (18.) detsembril (12.) kahe tuhande
kuuendal (2006.) aastal.
Mirra, Jelena Sadova-Pidvysotskiy, Narva notar Tatjana Boits ova,
kel1e biiroo asub Narvas Puskini 17, asendaja annan valja kaesoleva
algarakirja, mis vastab originaalile ning T6estamisseaduse § 48
kohaselt asendab 6igustoimingutes notariaalakti originaali.
Notari tasu 36.- krooni, kaibemaks 6.48 krooni, kokku 42.48 krooni
(Notari tasu seaduse § 3S 19 1 P 2).
Algarakiriad valjastatakse NARVA linnale, FAMA Invest
AS-ile Sampo Panko

oo.i-

ja

Kaesolevas dokumendis on seitse (7) noori ja re1jeefpitseri abil
koidetud lehte.

ALGARAKIRI

NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

4272

LEPINGV MVVTMISE LEPING
Kaesolev notariaalakt on koostatud ja toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas,
kuueteistkiimnendal aprillil kahe tuhande kaheksandal (16.04.2008) aastal Narva notar
Tatjana Boitsova, kelle biiroo asub Narvas Puskini 17, asendaja Jelena Pidvysotskiy
poolt ning selles notariaalaktis osalejad on
NARVA LINN, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Vim Maakond, (edaspidi nimetatud
MU-UJA), mille esindajana,juhindudes Narva Linnavolikogu 09.12.2005 otsusest or 161,
tegutseb akti toestajale tuntud isik linnapea Tarmo Tammiste, isikukood 36208175216,
ning
FAMA Invest OU, registrikood 11135542, asukoht Viljandi mnt 13, Tartu, 50412, tel.
7425 122, e-posti aadress astri@astri.ee, (edaspidi nimetatud OSTJA), mille esindajana
tegutseb juhatuse liige Tarmo Kleimann, isikukood 37412172723, elukoht Narva, kelle
isikusamasus on tuvastatud isikutunnisutse AI288139, valja antud 10.07.2006, alusel,
edaspidi koos nimetatud LEPINGUPOOLED.
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 tcestamise paeval
registriandmete valjatrilki alusel.
Lepingupooled lepivad kokku alljargnevas:

1. VAREM SOLMITUD LEPING NING LEPINGUPOOLTE KINNITUSED
1.1. Lepingupoolte vahel on 18.12.2006 solmitud Narva notar Tatjana Boitsova asendaja
Jelena Sadova-Pidvysotskiy pooh tcestatud ja notari ametitoimingute raamatus
registri or 12 43'5 all registreeritud kinnistu tagasiostuoigusega rnuugileping,
hiipoteegi seadmise leping ja asjaoigusleping.
1.2. Lepingupoolte esindajad kinnitavad, et:
1.2.1. notariaalakti punktis 1.1. nimetatud leping on neile kaesoleva notariaalakti
sclmimisel esitatud algarakirjana, nad on sellega tutvunud, selle sisu on neile
teada ning nad loobuvad ' nimetatud lepingu ettelugemisest ning kaesolevale
notariaalaktile lisamisest;

1.2.2. nende esindusdigus on kehtiv ning nad on oigustatud kaesoleva notariaalakti
solmimiseks:
1.2.3. kaesoleva notariaalakti solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik
ndusolekud ja heakskiidud on saadud.

2.
2.1.

VAREM SOLMITUD LEPINGU MUUTMlNE

Lepingupooled on kokku leppinud muuta kaesoleva lepingu punktis 1.1.
nimetatud Iepingu punkt 5.1. ning kehtestada muudatused alljargnevalt.

"MOOJA miiiib ja OSTJA ostab Lepingu Eseme jargmistel tingimustel, s.o, OSTJA
erikohustused:

5.1.

investeerimine omandatavasse varasse vahemalt iihesaja seitsmeteistkiimne
miIjoni seitsmekfunne tuhande (117 070 000) krooni ulatuses vastavalt
jargmisele graafikule:

•

kaks miljonit (2 000 000) krooni - kahe tuhande kaheksanda (2008) aasta
jooksul;

•

kaks miljonit viissada tuhat (2 500 000) krooni - kahe tuhande uheksanda
(2009) aasta jooksul;

•

kumme miljonit (10 000000) krooni - kahe tuhande kumnenda (2010)
aasta jooksul;

•

viiskummend kaheksa miljonit (58 000 000) krooni - kahe tuhande
uheteistkumnenda (2011) aastajooksul;

•

kumme miljonit (10 000 000) krooni - kahe tuhande neljateistkumnenda
(2014) aastajooksul;

•

kolmkummend neli miljonit viissada seitsekummend tuhat (34 570 000)
krooni - kahe tuhande viieteistkumnenda (2015) aastajooksul. "

2.2.

Lepingupooled avaldavad, et kaesoleva notariaalakti punktis 1.1 nimetatud
lepingu tehinguvaartuseks on Uksteist miljonit iikssada neli tuhat kuussada
kuuskiimmend seitse (11104 667) krooni.

3.

ORIGINAAL NING ALGARAKIRJADE VALJASTAMINE

Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud iihes (1) originaaleksemplaris, mis sailib
notari bUroos. MUUJALE ja OSTJALE valjastatakse kaesoleva akti koostamise paeval
notariaalakti algarakirj ad.

4.

LEPINGU SOLMIMISEGA SEOTUD KULUD

4.1. Lepingu solmimisega seotud kulud tasub OSTJA.
4.2. Notari tasu tehingu toestamisel 3 820.- krooni (tehinguvaartus 1 110 467 krooni,
Notari tasu seaduse § 6 lg 1, 22 ja 23 p 2). Notari tasu registriseisu t5endi
valjaandmisel 10.- krooni (Notari tasu seaduse § 31 p 18).
4.3. Notari tasu kokku 3 830.- kroorti, kaibemaks 689.40 krooni, kokku 4 519.40 krooni.
Eelnimetatutele lisandub algarakirjade valmistamise tasu.
2

Kaesolev notariaalakt on Lepingupoolte akti toestaja poolt ette loetud, sisu ja 5iguslikud
tagajarjed selgitatud. Notariaalakt antud enne heakskiitmist Lepingupooltele
labivaatamiseks ning seejarel nende poolt heaks kiidetud ja akti toestaja juuresolekul
omakaeliselt alla kirjutatud.

Ees- ja perekonnanimi

allkiri

ees- ja perekonnanimi

alIkiri

allldri

Ees- ja perekonnanimi
ees- ja perekonnanimi

alIkiri

Akti toestaja allkiri ja pitsat

3

N arvas, kuueteistkumnendal aprilIiI kahe tuhande
(16.04.2008) aastal.

kaheksandaI

Mina, Jelena Pidvysotskiy, Narva notar Tatjana Boitsova, k buroo
asub Narvas Puskini 17, asendaja annan valja kaesoleva algarakirja,
mis vastab originaalile ning Tcestamisseaduse § 48 kohaselt
asendab oigustoimingutes notariaalakti originaali.
Notari tasu 9.- krooni, kaibemaks 1.60 krooni, kokku 10.60 krooni
(Notari tasu seaduse § 35 19 1 P 2).
Algarakirjad valjastatakse:
•

Narva Linnale ning

•

FAMA Invest OU.

Kaesolevas dokumendis on kolm (3) noori ja reljeefpitseri abil
koidetud lehte.

ALGARAKnu

NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

3072

LEPINGU MUUTMISE LEPING
(muudab: Kinnistu tagasiostu6igusega milQgileping, hfipoteegi seadmiselepingja asjaoigusleping
tllestatud Narva notar Tatjana Boitsova asendaja Jelena Sadova-Pidvysotskiy poolt 18.12.2006 ja
registreeritud notari ametitoimingute raamatu registris nr 12 435 all ning Lepingu muutmise
leping tllestatud Narva notar Tatjana Boitsova asendaja Jelena Pidvysotskiy poolt 16.04.2008 ja
registreeritud notari ametitoimingute raamatu .registris nr 4272 all)

JA

KOHUSTUSTE ULEANDMISE LEPING

Kaesolev notariaalakt on koostatud ja toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas,
26.03.2009 (kahekumne kuuendal martsil kahe tuhande uheksandal aastal) Narva

notar Tatjana Boitsova, kelle biiroo asub Narvas Puskini 17, asendaja Jelena
Pidvysotskiy poolt Ding selles notarlaalaktis osalejad on
Narva linn, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Vim Maakond, mille esindajana tegutseb
akti toestajale tuntud linnapea Tarmo Tammiste, isikukood 36208175216, ning
FAMA Invest 00, registrikood 11135542, asukoht Tartu linn, Viljandi mnt 13,
tel. +372 742 5122, e-postiaadress astri@astri.ee, tanno@astri.ee, mille esindajana
tegutseb akti toestajale tuntud juhatuse liige Tarmo Kleimann, isikukood
37412172723, elukoht tema sonade kohaselt Tartu maakonnas Ulenurme vallas ning

aktsiaselts LINNAEIDTUS, registrikood 10210032, asukoht Tartu linn, Ringtee 12,
tel. +3727300020, e-posti aadress linnaehitus@linnaehitus.ee, mille esindajana
tegutseb kaesolevale lepingule lisatud volikirja alusel Toomas Rell, isikukood
36904102726, elukoht tema sonade kohaselt Tartu linnas, kelle isikusamasus on
tuvastatud passi K2097222 alusel.
Narva linn, FAMA Invest 00 ja aktsiaselts LINNAEHITUS edaspidi koos lepingus
nimetatud Lepingupooled.

Notariaalaktis toodud andmed eraoiguslike juriidiliste isikute olemasolu, nime,
registrikoodi ja esindusoigusliku isiku kohta on Notariaadiseaduse § 31 kohaselt akti
toestaja poolt valja antud toendid; registriandmed on kontrollitud notariaalakti
tOestamise paeval registriandmete viiljatliikkide alusel.
Lepingupooled solmivad lepingu alljargnevas:

1. KINNISTU JA KINNISTUSRAAMATU SEIS

1.1. Viru Maakohtu Kinnistusosakonna Narva kinnistusjaoskonna kinnistusregistri
registriossa nr 3406209 on kantud kinnistu (edaspidi nimetatud Kinnistu) ilma
nimetuseta, mille kinnistusregistri registriosa andmed on:.
Ijagu

Katastritunnus:
Sihtotstarve:

Asukoht
Pindala:

51101:004:0027
Sotsiaalmaa 100%
Ida-Virumaa, Narva linn, Puskini tn 27
3586m2

lljagu

Omanik:
IDjagu
Koormatised ja kitsendused:

FAMA Invest 0"0 (registrikood 11135542,
Tartu linn)
Isiklik
kasutusoigus
Osaiihing
VKG
ELEKTRIV()RGUD (registrikood 10855041,
Narva linn) kasuks. Isiklik kasutusoigus on
seatud tiihtajatult ja tasuta elektrivorgu
kaitsevoondi ulatuses kinnistuga pusivalt
iihendatud kaablite ja juhtmete kogumite
(liinirajatised)
ehitamiseks,
remontimiseks,
korrashoiuks, hooldamiseks, kasutamiseks ja
likvideerimiseks vastavalt 09.08.2006 lepingu
punktile 3 ning lepingu lisaks olevale plaanile.
9.08.2006 asjaoiguskokkuleppe alusel sisse
kantud 5.09.2006.Kohtunikuabi Tiiu Karu.
Eelmarge omandioiguse iileandmise noude
tagamiseks Narva linn kasuks. Viide
18.12.2006 asjaoiguskokkuleppele. 18.12.2006
asjaeiguskokkuleppe
alusel
sisse
kantud
12.01.2007.Kohtunikuabi Aivar Vimberg.

IVjagu
Hnpoteegid;

kehtivad kanded puuduvad

1.2. Eeltoodud andmeid on alai toestaja kontrollinud kinnistusosakonna
elektroonilisest andmebaasist lepingu solmimise paeva seisuga.
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2. LEPINGUPOOLTE KINNITUSED

Lepingupooled kinnitavad, et

2.1. nad omavad koiki oigusi kaesoleva lepingu solmimiseks ning kaesoleva lepingu
sOlmimisel juhinduvad nad Eesti Vabariigis kehtivatest oigusaktidest;
2.2. nad on akti toestajale teatavaks teinud koik Kinnistuga seotud nendevahelised
kokkulepped, mis omavad tahtsust kaesoleva lepingu solmimisel;
2.3. nad on pohjalikult tutvunud kaesoleva lepingu sclmimise aluseks olevate
dokumentide sisuga ja aktsepteerivad neid taielikult ega soovi taiendavate
dokumentide muretsemist, notariaalaktile lisamist ega tehinguga seotud
asjaolude taiendavat kontrollimist akti toestaja poolt;
2.4. nad volitavad akti toestajat tegema kaesolevas lepingus hilisemad vajalikud
taiendused, parandused ja esitama avaldused ulatuses, mis ei muuda
Lepingupoolte kokkuleppeid ega too enesega kaasa Lepingupoolte jaoks
tahtevastaseid tagajargi,

Narva linna esindaja kinnitab, et

2.5. Narva linn soostub kaesoleva lepingu solmimisega eeldusel, et aktsiaselts
LINNAEHITUS votab endale FAMA INVEST 00 kohustused kooskolas
Narva Linnavalitsuse 18.03.2009 korraldusega nr 294-k Ding jaab kehtima
Kinnistu suhtes tagasiostuoigus;
2.6. eelnimetatud Narva Linnavalitsuse korraldus on joustunud ning ei ole
vaidlustatud;
2.7. tema esindusoigus on kehtiv ning ta on Oigustatud kaesoleva lepingu
solmimiseks Narva linna nimel;
2.8. kaesoleva lepingu solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik nousolekud
on saadud.
FAMA Invest OU esindaja kinnitab, et

2.9. tema esindusoigus on kehtiv ning ta on oigustatud kaesoleva lepingu
solmimlseks FAMA Invest 00 nimel;
2.10. FAMA Invest 00 suhtes ei ole algatatud ega kaimas pankrotimenetlust, samuti
ei ole teda maksevoimetuks kuulutatud;
2.11. kaesoleva lepingu solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik
ettevottesisesed nousolekud ja heakskiidud on saadud ning kaesolev leping
pohineb FAMA Invest 00 pohikirjal ja noukogu otsusel.
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aktsiaseltsi LINNAEIDTUS esindaja kinnitab, et
2.12. tema esindusoigus on kehtiv ning ta on oigustatud kaesoleva lepingu
solmimiseks aktsiaseltsi LINNAEHITUS nimel;
2.13. aktsiaseltsi LINNAEHITUS suhtes ei ole algatatud ega
pankrotimenetlust, samuti ei ole teda maksev5imetuks kuulutatud;

kaimas

2.14. kaesoleva lepingu solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, k5ik
ettevottesisesed n5usolekud ja heakskiidud on saadud ning kaesolev leping
pohineb aktsiaseltsi LINNAEHITUS pohikirjal ja noukogu otsusel.

'I
I

I

1,1

Ii

l

I"

3. VAREM SOLMITUD LEPINGUD
3.1. Narva linna, FAMA Invest 00 ja AS-i Sampo Pank{registrikood 10040839)
vahel on 18.12.2006 solmitud Narva notar Tatjana Boitsova asendaja Jelena
Sadova-Pidvysotskiy poolt toestatud ja notari ametitoimingute raamatus registri
nr 12435 all registreeritud Kinnistu tagasiostuoigusega muugileptng, hupoteegi
seadmise leping ja asjabigusleping (edaspidi nimetatud ka Muudetav leping).
Eelnimetatud lepinguga ja 16.04.2008 solmitud Narva notar Tatjana Boitsova
asendaja Jelena Pidvysotskiy poolt tOestatudja notari ametitoimingute raamatus
registri nr 4 272 all registreeritud Lepingu muutmise lepinguga vottis FAMA
Invest 00 endale kohustuse investeerida Kinnistusse vahemalt ukssada
seitseteist miljonit ukssada seitseldimmend tuhat (117 170 000) krooni vastavalt
jargmisele graafikule:
leaks miljonit (2 000 000) krooni - kahe tuhande kaheksanda (2008)
aastajooksul;
leaks miljonit viissada tuhat (2 500 000) krooni - kahe tuhande
uheksanda (2009) aastajooksul;
kumme miljonit (10000000) krooni - kahe tuhande kumnenda (2010)
aastajooksul;
viiskummend kaheksa miljonit (58 000 000) krooni - kahe tuhande
uhetetstkumnenda (2011) aastajooksul;
kumme miljonit (10000000) krooni - kahe tuhande neljateistkumnenda.
.f2014) aastajooksul;
kolmkummend neli miljonit viissada seitsekummend tuhat (34 570 000)
krooni - kahe tuhande viieteistkumnenda (2015) aasta jooksul.
3.2. Lepingupoolte esindajad kinnitavad, et:
3.2.1 notariaalakti punktis 3.1. nimetatud lepingud on neile kaesoleva
notariaalakti solmimisel esitatud algarakirjadena, nad on nendega
p6hjalikult tutvunud, nende sisu on neile teada ning nad loobuvad
nimetatud lepingute ettelugemisest ning kaesolevale notariaalaktile
lisamisest;
3.2.2 kaesoleva notariaalakti punktis 3.1. nimetatud Muudetava lepingu
tehinguvaartuseks on uksteist miljonit ttkssada neli tuhat kuussada
kuuskOmmend seitse (11104 667) krooni.
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4. VAREM SOLMITUD LEPINGU MUUTMINE

4.1. Vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.03.2009
Lepingupooled lepivad kokku alljargnevas:

korraldusele

nr

294-k

co

vihendada FAMA Invest
poolt endale vaetud ning kaesoleva lepingu
punktis 3.1. nimetatud investeerimise kohustust 117 170 000 kroonilt
81 737 150 kroonini, s.o 35432 850krooni varra.
muuta Muudetava lepingu punkt 5.1 ning kehtestada muudatus
alljargnevalt:
"MODJA miiiib ja OSTJA ostab lepingu eseme jargmistel tingimustel,
s.o OSTJA erikohustused:
5.1. investeerimine omandatavasse varasse vahemalt kaheksakumne uhe
miljoni seitsmesaja kolmekumne seitsme tuhande iihesaja viiekfunne
(81 737 150) krooni ulatuses. Arvestades, et OSTJA on investeerinud
omandatud varasse 2 147 150,99 krooni kohustub OSTJA investeerima
omandatud varasse vastavalt jargmisele graafikule:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

leaks miljonit kakssada tuhat (2 200 000) krooni-hiljemalt
17.12.2009.a
kaheksasada seitsekiimmend tuhat (870 000) krooni-hiljemalt
17.12.2010.a.
kakssada tuhat (200000) krooni-hiljemalt 17.12.2011.a.
kolmsada tuhat (300 000) krooni-hiljemalt 17.12.2012.a.
investeeringugraafiku iilevaatus ja korrigeerimine vastavalt Eesti
majanduse hetkeseisule ja korterite turu olukorrale (ostu
mUUgitehingute arv ja korterite uhe m2 ostu-muugi hind) Narva
linnas-17.12.2012.a.
kolm miljonit krooni (3000000) krooni-hiljemalt 17.12.2013.a.
kakskiimmend iiheksa miljonit viissada kuuskiimmend tuhat
(29560000) krooni-hiljemalt 17.12.2014.a.
Esimese korterelamu korterite miiilk-2015 kuni 2016.a.
Viis miljonit (5000000) krooni-hiljemalt 17.12.2017.a.
kohnkiimmend kaheksa miljonit nelisada kuuskiimmend tuhat
(38460000) krooni-hiljemalt 17.12.2018.a."

4.2. UIejaanud osas jatavad Lepingupooled Muudetava lepingu muutmata, Kaesolev
leping on Muudetava lepingu lahutamatuks osaks.

5. LEPINGUST TULENEVATE FAMA INVEST OU OIGUSTE JA
KOHUSTUSTE ULEANDMINE
5.1. Vastavalt kaesoleva lepingu punktis 3.1. nimetatud lepingutele vottis FAMA
Invest 0'0 endale Kinnistu. omandamisel investeerimiskohustused, mis kaesoleva
lepingu s5lmimise hetkel taidetud 2 147 150,99 krooni
ulatuses.
5

Investeerimiskohustuse mittetliitmisel voi mittenouetekohase taitmisel voib
Narva linn kui volausaldaia teostada Kinnistu tagasiostuoigust hinnaga seitse
miljonit viissada viiskiimmend seitse tubat (7 557 000) krooni, muuhulgas
rakendatakse investeerimiskohustuse mittetaitmisel voi mitteoigeaegsel taitmisel
kohustatud isiku suhtes trahvimaara kfunne protsenti (10%) ulatuses tahtajaks
tegemata investeeringute summalt ning trahvi tasumine ei vabasta kohustatud
isikut kohustuste taitmisest.

(.

5.2. Kaesoleva lepingu solmimisega votah aktsiaselts LINNAEIDTUS iile Narva
linna, FAMA Invest OU ja AS-i Sampo Pank (registrikood 10040839) vahel
18.12.2006 solmitud Narva notar Tatjana Boitsova asendaja Jelena Sadova
Pidvysotskiy poolt toestatud ja notari ametitoimingute raamatus registri nr
12 435 all registreeritud Kinnistu tagasiostuoigusega maagilepingust,
hilpoteegi seadmise lepingust ja asjaDiguslepingust, samuti eelnimetatud
lepingu muutmise lepingutest tulenevad FAMA Invest on oigused ja
kohustused, milleks Narva linn kui volausaldaja annah oma
tagasivoetamatu ja tingimusteta nousoleku (alus: Narva Linnavalitsuse
18.03.2009 korraldus nr 294-k).

6. ERITINGIMUSED
Seoses kaesoleva lepingu selmimisega (s.h, kohustuste Oleandmisega aktsiaseltsile
LINNAEHITUS) ja Lepingupoolte kokkulepe alusel votavad FAMA Invest 00 ja
aktsiaselts LINNAEHlTUS endale kohustuse solmida Kinnistu aadressil Narva linn,
Puskini tn 27 miiiigilepingu aktsiaseltsile LINNAEIllTUS hiljemalt 26.04.2009
(kahekfunne kuuendaks aprilliks kahe tuhande uheksandal aastal).

7. NARVA LINNA NOUSOLEK KlNNISTU KASUTAMISEKS
Kiesolevaga annah Narva linn nousoleku Kinnistu voorandamiseks aktsiaseltsile
LINNAEIDTUS ning Kinnistu koormamiseks tingimustel omaniku enda
iranigemisel (alus: Narva Linnavalitsuse 18.03.2009 korraldus nr 294-k).

8. LOPPSATfED
I:

8.1. Notariaalakt on koostatudja alla kirjutatud iihes originaaleksemplaris, mis sailib
notaribiiroos. Kaesoleva akti koostamise paeval valjastatakse Lepingupooltele
algarakizjad.
8.2. Notari tasu 103448,74 krooni (tehingu vaarms lepingu muutmisel 1110466,70
krooni ja tehinguvaartus kohustuste Oleandmisel 39795000 krooni,
tehinguvaartus kokku 40905466,70 krooni Notari tasu seaduse § 3 19 2,5, 6lg
1, 2, 22 ja 23 p 2). Notari tasu registriseisu toendite valjaandmisel 20.- krooni
(Notari tasu seaduse § 31 p 18).
8.3. Notari tasu kokku 103468.74 kaibemaks 18624.37 krooni, kokku 122093.11
krooni. Eelnimetatutele lisandub algarakirjade valmistamise tasu.
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8.4. Lepingu solmimisega seotud kulud tasuvad FAMA Invest 00' ja aktsiaselts
LINNAEHITUS vordsetes osades iganks.
Kaesolev notariaalakt on Lepingupoolte esindajatele akti toestaja poolt ette loetud,
sisu ja oiguslikud tagajarjed selgitatud, antud enne heakskiitmist Lepingupoolte
esindajatele Iabivaatamiseks ning seejarel Lepingupoolte esindajate poolt heaks
kiidetudja akti toestajajuuresolekul omakaeliselt alIa kiljutatud.

allldri

Ees- ja perekoDnanimi
(ees- ja perekonnanimi)

;'

/

(allkiri)

i

I'

Ees- ja perekonnanimi

allkiri
{allkiri)

(ees- ja perekonnanimi)

Ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)

Aldi toestaja aDkiri ja notari pitsat
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ALGA:RAK1RJA PEALDIS
26. miirtsil2009.a.
Mina, Narva notari Tatjana Boitsova, kelle buroo asub Eesti Vabariigis
Narva linnas Puskini tn 17, asendaja Jelena Pidvysotskiy, annan valja
kaesoleva algarakirja, mis vastab originaalile ning toestamtsseaduse §
48 kohaselt asendab oigustoimingutes notariaalakti originaali.
Kaesolevas dokumendis on 7 n60ri ja reljeefpitseri abil koidetud lehte.
Notari tasu
Kaibemaks

Kokku

21,00 krooni (notari tasu seaduse § 35).
3,78 krooni.
24,78 krooni,

Isikute loetelu, kellele algarakirjad valjastatakse, on jargmine:

1. Narva linn
2. FAMA Invest OU
3. aktsiaselts LINNAEmTUS

NARVA NOTAR TATJANA BOITSOVA
NOTARI AMETITOIMINGliTE RAAMATlI
REGlSTRI Nl!MBER

1954

LEPINGU MUUTMISE LEPING
(muutub: Klnnistu tagaslostutllgusega miiiJgilepillg, htipoteegl seadmise leping ja asjaiilgusleping
toestatud Narva notar Tatjan a Boitsova asendaja Jelena Sadova-Pidvysotskiy pooh 18.12.2006 ja
registreeritud notari ametitoimingute raamatu registris nr 12 435 all)

Kaesolev notariaalakt on koostatud j a toestatud Eesti Vabariigis Narva linnas,
07.06.2012 (seitsmendal juuniI kahe tuhande kaheteistkiimnendal) aastal Narva notar
Tatjana Boitsova, kelle btiroo asub Narvas Puskini 17, poolt ning selles
notariaalaktis osalejad on
NARVA LINN, asukohaga Eesti Vabariik, Ida-Viru Maakond, e-posti aadress
narvalv@narva.ee, mille esindajana tegutseb akti toestajale tuntud linnapea Tarmo
Tammiste, isikukood 36208 I 752 I6,
Nordecon AS (AS-i Nordecon Ehitus, registrikood 10210032, endine arinimi
aktsiaselts LINNAEHITUS, oigusjarglane), registrikood 10099962, asukoht Tallinna
linn, Parnu mnt 158/1, e-posti aadress nordecon@nordecon.com, mille esindajana
tegutseb volikirja alusel Toomas Rell. isikukood 36904102726, kelle isikusamasus on
tuvastatud PPA andmebaasi alusel.·
Narva linn edaspidi nimetatud Oigustatud lsik,
Nordecon AS edaspidi nimetatud Kohustatud isik,
Oigustatud isikja Kohustatud isik edaspidi koos nimetatud Osalejad.
Notariaalaktis toodud andmed eraoigusliku juriidilise isiku olemasolu, nime ja
registrikoodi kohta on Notariaadiseaduse § 31 kohaselt akti toestaja poolt valja antud
Wend; registriandmed on kontrollitud notariaalakti tcestamise paeval registriandmete
valjatruki alusel.
Osalejad lepivad kokku aHjargnevas:

1. VAREM SOLMITUD LEPINGUD NING OSALEJATKKINNITUSED
~

1.1. Oigustatud isiku, FAMA Invest

ou

(registrikood 11135542) ja Kohustatud

isiku vahel on 26.03.2009 solmitud Narva notar Tatjana Boitsova asendaja
Jelena Pidvysotskiy poolt toestatud ja notari ametitoimingute raamatus registri
nr 3072 all registreeritud Lepingu muutmise leping ja kohustuste uleandmise
leping, Eelnimetatud lepinguga vcttis Kohustatud isik endale kohustuse taita
koik FAMA Invest 00 (registrikood 11135542) ja Oigustarud isiku vahel
18.12.2006 solmitud Kinnistu tagasiostuiiigusega muugilepingus, hupoteegi
seadmise lepingus ja asjabiguslepingus (edaspidi: Muudetav Ieping), mis oli
toestatud Narva notar Tatjana Boitsova asendaja Jelena Sadova-Pidvysotskiy
poolt ja registreeritud notari ametitoimingute raamatus registri nr 12 435 all,
satestatud kohustused.
1.2. Osalejate esindajad kinnitavad, et:
1.3.1 notariaalakti punktis 1.1. nimetatud lepingud on neile kaesoleva
notariaalakti s5lmimisel esitatud algarakirjadena, nad on nendega
tutvunud, nende sisu on neile teada ning nad loobuvad nimetatud
lepingute ette1ugemisest ning kaesolevale notariaalaktile lisamisest;
1.3.2 nende esindusoiguson kehtiv ning nad on oigustatud kaesoleva
notariaalakti solmimiseks;
1.3.3 kaesoleva notariaalakti solmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, koik
n5usolekud ja heakskiidud on saadud;
1.3.4 kaesoleva notariaalakti punktis 1.1. nimetatud Muudetava lepingu
tehinguvaartuseks on 709717 (seitsesada uheksa tuhat seitsesada
seitseteist) eurot j a 57 senti.

2. VAREM SOLMITUD LEPINGU MUUTMINE
2.1.

Lepingupooled lepivad kokku muuta Muudetava lepingu punkti 5.1. jargmiselt
(alus: Narva Linnavalitsuse 11.01.2012 korraldus nr 12-k ja Narva
Linnavalitsuse 30.05.2012 korraldus m 464-k):
"Mtnija muub ja Ostja ostab Lepingu Eseme jargmistel tingirnustel, s.o Ostja
erikohustused:
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

investeerimine omandatavasse varasse vahemalt 5 223 956 (viie miljoni
kahesaja kahekumne kolme tuhande uheksasaja viiekumne kuue) euro
(81 737 150 krooni) ulatuses. Arvestades, et Ostja on investeerinud
omandatud varasse 336 672.54 eurot (5 267 780,59 krooni) kohustub
Ostja investeerima omandatud varasse vastavalt jargmisele graafikule:
19 173,50 eurot (300000 krooni) kinnistu heakorrastamiseks selle
edasiseks avalikuks' kasutamiseks kuni edasipidiste investeeringute
teostamiseni Ostja poolt kooskolas kaesoleva lepingu punktis 5.1.2.
nimetatud ajagraafikuga -hiljemalt 17.l2.20l2.a.
Hiljemalt l7.12.2017.a. hindavad AS Nordeconja Narva linn turu ning
majanduse olukorda edaspidiste investeeringute teostamiseks ning
koostavad edaspidiste investeeringute ajagraafiku.
.
Kinnisvaraturu ja uldise majandusolukorra paranemisel elme
l7.l2.2017.a. alustavad Narva linn ja AS Nordecon viivitamatult
investeeringute ajagraafiku koostamist."
.
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2.2.

Ulejaanud osas jatavad Lepingupooled Muudetava lepingu muutmata. Kaesolev
leping on Muudetava lepingu lahutamatuks osaks.

3. ORIGINAAL NING ARAKIRJADE VALJASTAMINE
Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud iihes (l) originaaleksemplaris, rnis sailib
notari buroos. Osalejatele valjastatakse kaesoleva akti koostamise paeval notariaalakti
arakirjad.

4. LEPINGU SOLMIMISEGA SEOTUD KULUD
4.1.

Lepingu solmimisega seotud kulud tasub Kohustatud isik.

4.2.

Notari tasu tehingu t5estamisel 244,20 eurot (tehinguvaartus 70 971; 76 eurot,
Notari tasu seaduse § 6 Ig 1, 22 j a 23 p 2), kaibernaks 48,84 eurot, kokku
293,04 eurot. Eelnimetatutele lisandub arakirjade valrnistamise tasu.

Kaesolev notariaalakt on Lepingupooltele akti toestaja pooh ette loetud, sisu ja
oiguslikud tagajarjed
selgitatud.
Notariaalakt antud
enne
heakskiitmist
Lepingupooltele labivaatamiseks ning seejare l nende poolt heaks kiidetud ja akti
toestaja juuresolekul omakaeliselt alla kirjutatud.
.

Eesnimi ja perekonnanlmi

allkiri

(ees-]a perekonnanimi)

(allkiri)

Eesnimi ja perekonnanimi

allkir]

(ees-ja perekonnanimi)

tallkiri)

Akt] toestaja allldri ja pitsat

ARAKIRJA PEALDIS
07.juuniI2012.a.
Mina, Narva notar Tatjana Boitsova, kelle biiroo asub Eesti Vabariigis Narva linnas,
Puskini tn ] 7, annan valja kaesoleva arakirja, mis vastab originaaliJe ning
t5estamisseaduse § 48 kohaselt asendab 5igustoimingutes notariaalakti originaaJi.
Kaesolevasdokumendis on 2 n06ri ja reljeefpitseri abil koidetud lehte.
Notari tasu
Kaibernaks
. Kokku

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

Isikute loetelu, kellele arakirjad valjastatakse, on jargm'
I. Narva linn
2. Nordecon AS

