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Esindusõigusliku isiku e-post 

Esindusõigusliku isiku telefon 

Teostatud tööd 
Töö nimetus Töö maksumus 
Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise projekteerimine 
Omanikujärelevalvega seotud kulu 

Kasutusest välja langenud ehitise lammutamine 

Lammutusjäätmete käitlemine ja krundi korrastamine 
Krundi haljastamine ja haljasala kujundamisega seotud kulu (kuni 
20% projekti kogumaksumusest) 

Maksumus kokku 
Taotlusele lisatud dokumendid (koopiad) 
Ehitus- või töövõtuleping(ud) 

Omanikujärelevalve teenuse pakkumused 

Tööde üleandmis-vastuvõtmisakt(id) 

Põhiprojekti staadiumis ehitusprojekt juhul kui taotlemisel esitati 
eelprojekt 
Ehitusseadustikust tuleneva teavitamiskohustuse olemasolul ehitise 
täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis 



Arved ja tasumist tõendavad dokumendid (maksekorraldused, konto- ja/või 
krediitkaardiväljavõtted) 

Jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend 

Omafinantseerimise tasumist tõendavad dokumendid 

Lõpparuanne toetuse kasutamise kohta koos fotodega 

Lisadokumendid ja kommentaarid 

Taotletav toetuse suurus 
Toetussumma Toetussumma sõnadega 

Konto omanik Arvelduskonto number 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse kasutamise tingimustele 
Kuupäev Nimi Allkiri 
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