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Korteriühistu Vilde 60  

KODUKORD 

 
 
I ÜLDKOHUSTUSED: 
 
1. Teadvustama, et maja on meie ühine kodu. 
2. Täitma Eesti Vabariigi ja Tallinna linna õigusaktidest, korteriühistu Vilde 60 (edaspidi ühistu) 

põhikirjast ja maja hooldustöödest tulenevaid kohustusi ning antud kodukorra nõudeid. 
3. Hoidma heaperemehelikult ühistu vara. 
4. Suhtuma teistesse elanikesse tähelepanelikult ja viisakalt. 
5. Mitte liigselt häirima teisi maja elanikke. 
6. Hüvitama ühistule täielikult tema poolt maja kommunikatsioonidele, konstruktsioonidele ja 

seadmetele ning maja territooriumil asuvatele objektidele tekitatud kahju. 
 
 
II MUUD KOHUSTUSED: 
 
7. Kasutama eluruume sihipäraselt ja hoidma neid korras. 
8. Kasutama ühist soojusenergiat, elektrit ja vett säästlikult. Esitama korterite veenäidud kuu 

viimaseks päevaks juhatuse kehtestatud korras.  
9. Tihendama aknaid ja uksi soojusenergia säästmiseks. 
10. Teatama majas toimunud riketest või avariiohtlikest olukordadest koheselt ühistu juhatusele, 

püüdes ise samal ajal rakendada võimalikke abinõusid nende kõrvaldamiseks. 
11. Täitma tuleohutuse-, sanitaar-, elektri ja gaasi tarbimise, eluruumide kasutamise ja muid kehtivaid 

eeskirju silmas pidades, et nende eeskirjade nõuete rikkumine võib kaasa tuua haldusvastutuse. 
12. Hoidma puhtust ja korda üldkasutatavates ruumides (trepikojad, keldrid ja maja välisterritoorium). 
13. Panema majapidamises tekkivad eelnevalt sorditud olmejäätmed korralikult prügikonteinerisse. 
14. Tasuma kõik maksed ühistule jooksva kuu lõpuks panka ühistu arvelduskontole. Maksenõuded 

edastab juhatus ühistu liikmetele hiljemalt 17. kuupäevaks. 
15. Informeerima ühistu juhatust pikemaks ajaks kodust lahkumisest, ühtlasi teatades kontaktisiku või 

–isikud, tema telefoninumbri ja aadressi, kes kindlustavad korterisse sissepääsu avarii korral. 
16. Täitma sanitaarnõudeid kui korteris peetakse koeri, kasse või teisi loomi või linde. Loomadel ja 

lindudel ei tohi lasta reostada trepikodasid või maja välisterritooriumi. Looma- või linnuomanik 
peab koristama reostuse koheselt. 

17. Järgima lemmikloomade korteris pidamisel ja hooldamisel Tallinna Linnavalitsuse sellekohasest 
eeskirjast tulenevaid nõudeid. 

18. Kasutama üldkasutatavaid keldriruume ja –bokse sihipäraselt, hoidma need korras ja lukustatud. 
19. Võimaldama juhatusel ja/või vastavatel spetsialistidel vaba juurdepääsu keldriruumides asuvatele 

kommunikatsioonidele ja konstruktsioonidele. 
20. Hoidma koridoride välisuksed suletuna.  
21. Kuivatama pesu selleks ettenähtud pesukuivatusplatsil või rõdul kõrgusel mitte üle rõdu piirde. 
22. Koristama maja õuele pargitud isikliku transpordivahendi alt ning vahetust ümbrusest lume ja jää. 
23. Lubama sissepääsu korteritesse ühistu poolt hooldatavate torustike ja muude seadmete tehnilise 

seisukorra hindamiseks ning remondiks ning samuti vee- ja gaasimõõdikute näitude 
kontrollimiseks. 
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24. Teavitama ühistu juhatust korteri müümisest või rendile andmisest 10 tööpäeva jooksul. 
 
 
III KEELATUD ON: 
 
25. Tekitada ajavahemikus kella 23.00 kuni 07.00 müra, mis häiriks naabrite öörahu. 
26. Hoida korteris, rõdul, keldris ja üldkasutatavates kohtades õhku saastavaid või plahvatusohtlikke 

vedelikke, aineid või esemeid. 
27. Lasta kanalisatsiooni kergesti süttivaid vedelikke, toidujäätmeid, kaltse ja muid kanalisatsiooni 

ummistavaid või kahjustavaid esemeid või aineid. 
28. Asetada esemeid trepikotta, mis risustaks vahekäike või takistaks liikumist. 
29. Puhastada ja kloppida akendest ja rõdult vaipu, põrandariideid ja muid majapidamisesemeid. 
30. Teha omavolilisi ümberehitusi keldriboksides, keskkütte-, sooja ja külma vee süsteemides, 

kanalisatsioonitorustikes ja elektrijuhtmestikus. 
31. Muuta omavoliliselt maja välisilmet, trellitada aknaid või sulgeda rõdu ilma juhatuse nõusolekuta. 
32. Teha majas ümberehitusi ilma Mustamäe Linnaosavalitsuse poolt kooskõlastatud projektita ning 

kirjaliku avalduse esitamata ühistu juhatusele. 
33. Paigaldada ilma juhatuse kirjaliku loata katusele või fassaadile raadio- ja teleantenne ning muid 

maja külge riputatavaid esemeid või reklaami. 
34. Teha korteris, rõdul, keldris, trepikojas või mujal maja ümbruses töid, mis võivad rikkuda maja või 

tugevalt häirida teiste elanike normaalset elu. 
35. Visata prügikonteinerisse põlevaid või hõõguvaid materjale, kustutamata tuhka, vedelaid jäätmeid, 

toksilisi, plahvatusohtlikke või muul viisil ohtlikke jäätmeid. 
36. Parkida sõidukeid viisil, mis takistab jalakäijate ja operatiivmasinate liikumist. 
37. Lasta sõiduki mootoril töötada õuealal või akende all kauem kui 2 minutit.  
38. Suitsetada ja tarvitada alkohoolseid jooke või narkootilisi aineid üldkasutatavates ruumides ning 

rikkuda mistahes viisil avalikku korda. 
39. Lasta järelevalveta koeri, kasse ja muid loomi õuele, trepikotta või keldrisse. 
40. Toita linde ning hulkuvaid kasse ja koeri, soodustades sellega nende maja rõdudele ning õuele 

kogunemist. 


