Tallinna Linnavolikogu
määruse
„Korteriühistutele toetuste andmise kord”
LISA 2
Toetusega „Hoovid korda“ toetatavad tööd

TEGEVUS
1. Teeremont

TEGEVUSE KIRJELDUS
Hoovi teekattes olevate aukude remont, sh immutusmeetodil,
väga halvas seisukorras teede katmine freesipuruga, asfaltkatte
parandamine või uuendamine

2. Kõnnitee rajamine või
remont

Kõnnitee ehitamine korteriühistu maja esiste väljakujunenud
jalgradade asemele, kõnnitee katte parendamine või uuendamine

3. Sademeveeprobleemi
lahendamine

Kraavide puhastamine, sademevee immutamine pinnasesse,
sademevee juhtimine ühis- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni
kooskõlastatud projekti kohaselt

4. Ühiskasutatava
haljasala, puhkeala või
rajatise rajamine või
parendamine

Olemasoleva haljasala murukatte korrastamine, sh madalamate
alade täitmine mullaga, muru külvamine, kahjustunud pinnase
katmine murumätastega

5. Kõrghaljastuse rajamine
või parendamine kavandi
alusel

Kõrghaljastuse rajamine, väljalangenud puuistikute asendamine,
olemasolevate puude hooldamiseks ning haigete, kuivanud või
muul viisil kahjustunud puude raie

6. Ühiskasutatava mänguvõi spordiväljaku või muu
vaba aja veetmise rajatise
rajamine või parendamine

Mänguväljakul ronimispuude korrastamine ja värvimine, uute
ronimispuude paigaldamine, uue mänguväljaku rajamine,
spordiväljaku rajamine ja korrastamine

7. Parkimisplatsi rajamine
või parendamine (linna
nõusolekul ka hooviga
piirneval munitsipaalmaal)

Parkimisplatsi katte parandamine või uuendamine, parkimisplatsi
rajamine või laiendamine, parkimiskohtade tähistamine,
parkimiskorda reguleerivate liiklusmärkide paigaldamine

8. Prügimaja või
prügikonteinerite platsi või
süvamahuti rajamine või
parendamine

Prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi või süvamahuti
rajamine või korrastamine

9. Tänavavalgustuse
paigaldamine või
parendamine

Tänavavalgustuse paigaldamine või korrastamine, sh
liikumisanduri(te)ga või energiasäästlike, kellaajast olenevalt
valgustugevust muutvate LED-valgustite paigaldamine

10. Aia või piirde ehitamine
või parendamine, sh
tõkkepuu paigaldamine
11. Hoovi inventari
paigaldamine või
korrastamine

Olemasoleva aia või muu piirde korrastamine, ehitamine või
rajamine, piirdeheki korrastamine või rajamine
Istepinkide paigaldamine või korrastamine, vaibakloppimispuude
ja pesukuivatusraamide korrastamine, sh demonteerimine ja/või
paigaldamine

12. Korteriühistu veevärgi
ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumispunkti
ümberehitamine
13. Abihoone
renoveerimine või
lammutamine ja uue
ehitamine
14. Rattamaja või
rattahoidla rajamine ja
sinna elektriliste
kergliiklusvahendite
laadimise võimaluse
loomine
15. Turvakaamerate
paigaldamine

/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastatud projekti kohaselt eraldi liitumispunktide rajamine
elamutele, millel on järjestikku vee- ja kanalisatsiooniühendus
ning millel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga üks liitumispunkt
Hoovis asuva amortiseerunud abihoone renoveerimine või
lammutamine ja uue ehitamine
Jalgrataste turvaliseks hoidmiseks mõeldud rattamaja või
rattahoidla ehitamine ja sinna elektriliste kergliiklusvahendite
laadimise võimaluse loomine

Turvakaamerate paigaldamine korteriühistu hoovialale inimeste
turvalisuse tagamiseks

