
STRANTUM OÜ
Reg. kood: 10731164
Kooli tn 2a 76901 Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa 
Tel: 6026480
strantum@strantum.ee, www.strantum.ee

> Üldinfo

 Staatus: Registrisse kantud
Registreeritud Äriregistris: 02.03.2001
Registreeritud põhikapital: 19 200 000 EUR 

Esindusõigusega isikud:  
Meelis Härms (37101130259)

 

Aktsionärid ja osanikud:  
Harku Vald

 

Esindusõiguse normaalregulatsioon:  
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga
juhatuse liige.

Põhitegevusala:  
Hoonehalduse abitegevused

> Krediidihinnang
AAA 1.7%C 0.5%

 
AA 17.0 %
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Reiting:

AA väga hea
Maksejõuetuse tõenäosus: 1.3%

Krediit on soovitatav
Soovitatav krediidlimiit:

331 457€

> Vaata täpsemalt lk 2.

> Põhinäitajad 2020 põhjal

Käive:
sh eksportkäive:

Puhaskasum/(-kahjum):
Töötajate arv:
Varad (bilansimaht):
Omakapital:

4 971 854 EUR

1 288 982 EUR
75
65 495 493 EUR
59 376 696 EUR

> Maksu- ja Tolliameti nõuded ja maksehäired
Perioodil 02.08.2020-02.08.2021

Kehtivad maksehäired

MTA nõuded kuu alguse seisuga

09.20

  EI

  EI

10.20

  EI

  EI

11.20

  EI

  EI

12.20

  EI

  EI

01.21

  EI

  EI

02.21

  EI

  EI

03.21

  EI

  EI

04.21

  EI

  EI

05.21

  EI

  EI

06.21

  EI

  EI

07.21

  EI

  EI

08.21

  EI

  EI

Vaata detailset infot võlgade kohta lk 13

> Kokkuvõte
Ettevõtet võib soovitusliku krediidilimiidi ulatuses krediteerida. Ettevõtte reiting on väga hea (AA) ja maksejõuetuse tekkimise tõenäosus on
madal.
Majandusolukord: Tulud on kahe viimase aasta jooksul kasvanud. Tulude tase on kõrge. Kasumlikkus on väga hea. Omakapital on väga
kõrge. Põhikapitali on tõstetud.
Finantsolukord: maksevõime kordaja - väga hea, likviidsuskordaja - väga hea, maksevalmiduse kordaja - väga hea, raha laekumine -
suhteliselt aeglane. Võlakordaja - väga heal tasemel, ettevõte ei sõltu olulisel määral võõrvahenditest. Rentaablusnäitajad: puhasrentaablus -
väga hea, aktiva rentaablus - rahuldav.

Krediidireiting
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> Krediidihinnang

Krediidihinnang on Creditinfo Eesti AS soovitus krediidiotsuse tegemiseks: kas ja kui palju müüa. Krediidihinnangu komponendid on Krediidilimiit, Reiting ja
Maksejõuetuse tõenäosus. Krediidilimiit on soovitatav krediidimüügi piirmäär. Maksejõuetuse tõenäosus näitab, kui suur on risk, et ettevõte jääb võlgu: alla 5%
näitab, et risk on madal, 5-12% näitab, et risk on mõõdukas ning tõenäosus üle 12% näitab, et risk on kõrge. Creditinfo Reiting on koondhinne ettevõtte
majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reitingut väljendatakse tähekombinatsioonidena:  AAA  suurepärane, AA  väga hea,  A  hea,  BBB 
rahuldav,  BB  kasin,  B  nõrk,  C  mitterahuldav,  U, O, N  ei hinnata.  Reitingut illustreerival pildil on võrdluseks toodud Eesti ettevõtete jaotus reitingu
kategooriate põhjal (vt lk 1).

Reiting: AA väga hea 
Maksejõuetuse tõenäosus: 1.3% 
Krediidihinnang: Krediit on soovitatav 
Soovitatav krediidlimiit: 331 457 € 

> Äriregistri andmed

>> Äriregistri andmed
Ärinimi: Osaühing Strantum 
Registrikood: 10731164 
Registreeritud: 02.03.2001, Tartu Maakohtu Registriosakond 
Aadress: Kooli tn 2a 
Linn/maakond: Tabasalu alevik, Harku vald  
Äriühingu liik: osaühing 
Kapital: 19 200 000 EUR 
Põhikiri kinnitati: 30.06.2016 
Majandusaasta: 01.01-31.12 

>> Esindusõigusega isikud
Meelis Härms  
Isikukood või sünniaeg: 37101130259 
Roll juhatuse liige 
alates: 22.08.2014 
info maksehäirete kohta puudub  
  

Esindusõiguse normaalregulatsioon
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
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>> Nõukogu liikmed
Ain Kabal  
Isikukood või sünniaeg: 36206100231 
Roll: nõukogu liige 
Nõukogus alates: 05.12.2017 
  

Aadu Kana  
Isikukood või sünniaeg: 34012290219 
Roll: nõukogu liige 
Nõukogus alates: 05.02.2020 
  

Ott Kasuri  
Isikukood või sünniaeg: 35512010278 
Roll: nõukogu esimees 
Nõukogus alates: 05.02.2020 
  

Kaido Kruusoja  
Isikukood või sünniaeg: 36403120247 
Roll: nõukogu liige 
Nõukogus alates: 22.10.2019 
  

Riho Saksus  
Isikukood või sünniaeg: 37608040244 
Roll: nõukogu liige 
Nõukogus alates: 05.12.2017 
  

Helikar Õepa  
Isikukood või sünniaeg: 36005300330 
Roll: nõukogu liige 
Nõukogus alates: 12.01.2018 
  

>> Aktsionärid/Osanikud
Harku Vald  
Eesti või välisriigi registrikood: 75014132 
Asukoht Eesti 
 osanik (19 200 000 EUR) 
alates 14.12.2020 
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>> Tütar- ja sidusettevõtted
STRANTUM INFRA OÜ
Registrikood: 11730307
alates 19.08.2016

 

>> Muud isikud
AUDIITORBÜROO ELSS AS  
Eesti või välisriigi registrikood: 10213441 
Asukoht Eesti 
 audiitor 
alates 03.04.2018 
  

Osaühing Kermon Invest  
Eesti või välisriigi registrikood: 10616506 
Asukoht Eesti 
 asutaja 
alates 02.03.2001 
  

>> Endised ettevõttega seotud isikud
>>> Endised muud isikud

Grant Thornton Rimess OÜ  
Eesti või välisriigi registrikood: 10384467 
Asukoht Eesti 
 audiitor 
periood 16.11.2007 - 03.04.2018 
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Harku Vallavalitsus  
Eesti või välisriigi registrikood: 75014132 
Asukoht Eesti 
 osanik 
periood 01.01.2001 - 30.05.2003 
 30.05.2003 - 30.09.2009 
 30.09.2009 - 16.04.2010 
 16.04.2010 - 30.12.2010 
 30.12.2010 - 22.06.2011 
 22.06.2011 - 21.11.2011 
 21.11.2011 - 10.01.2013 
 10.01.2013 - 25.06.2013 
 25.06.2013 - 23.09.2013 
 23.09.2013 - 02.09.2014 
 02.09.2014 - 08.12.2014 
 08.12.2014 - 16.06.2015 
 16.06.2015 - 27.09.2017 
 27.09.2017 - 28.11.2017 
 28.11.2017 - 22.02.2019 
 22.02.2019 - 12.03.2019 
 12.03.2019 - 18.09.2019 
 18.09.2019 - 31.12.2019 
 31.12.2019 - 11.06.2020 
 11.06.2020 - 14.12.2020 

>> Registreeritud kapital
Osaühing (OÜ) on äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanikud ettevõtte
kohustuste eest isiklikult ei vastuta. Osaühingu minimaalne osakapital on 2 500 eurot.

Kapital Valuuta Alguskuupäev Lõppkuupäev

19 200 000 EUR

19 062 170 EUR 11.06.2020 14.12.2020

18 473 270 EUR 31.12.2019 11.06.2020

18 348 270 EUR 18.09.2019 31.12.2019

17 188 830 EUR 12.03.2019 18.09.2019

14 830 057 EUR 22.02.2019 12.03.2019

12 704 332 EUR 28.11.2017 22.02.2019

12 280 842 EUR 27.09.2017 28.11.2017

10 774 542 EUR 16.06.2015 27.09.2017

10 681 342 EUR 08.12.2014 16.06.2015

8 647 240 EUR 07.10.2014 08.12.2014

7 847 240 EUR 02.09.2014 07.10.2014

7 341 040 EUR 23.09.2013 02.09.2014

5 053 741 EUR 25.06.2013 23.09.2013

2 107 860 EUR 10.01.2013 25.06.2013

1 767 860 EUR 21.11.2011 10.01.2013

1 466 037 EUR 22.06.2011 21.11.2011

22 938 500 EEK 30.12.2010 22.06.2011

21 938 500 EEK 16.04.2010 30.12.2010

20 000 000 EEK 30.09.2009 16.04.2010
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19 081 000 EEK 12.09.2002 30.09.2009

40 000 EEK 02.03.2001 12.09.2002

> Creditinfo Tegelik Kasusaaja

Creditinfo Tegelik Kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut aktsiate või osade otsese või kaudse omamise kaudu. Kaudse
omamise korral omab juriidilist isikut üks või mitu äriühingut, mis on füüsilise isiku kontrolli all, st kontroll toimub tütar- või sidusettevõtete omamise kaudu.
Creditinfo Eesti arvutab tegeliku kasusaaja võttes aluseks aktsia- ning osakapitali andmed Äriregistris. Creditinfo Tegeliku Kasusaaja osaluse määr on
summaarselt vähemalt 10%. Creditinfo Tegelik Kasusaaja võib erineda riiklikus registris esitatud tegelikust kasusaajast. Riiklikus registris on ettevõtte esindaja
poolt esitatud tegelik kasusaaja, mis omab informatiivset tähendust. Creditinfo Tegelik Kasusaaja on arvutuslik ja uueneb koheselt pärast seotud äriühingute,
nende omanike ja/või osaluste andmete muutumist Äriregistris.

Hoiatus! Ahelas esineb riigiasutus, mille tegelikud kasusaajad ei ole määratletavad
Harku Vald
Eesti või välisriigi registrikood: 75014132
Osaluse määr: 100.0 %

> Majandusinfo

>> Tegevusvaldkond
Ettevõtte tegevusvaldkond on määratud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 järgi.

81101 Hoonehalduse abitegevused 

37001 Kanalisatsioon ja heitveekäitlus 

36001 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 

35301 Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

93131 Aeroobika- ja jõusaalide tegevus 

81301 Maastiku hooldus ja korrashoid 

93111 Spordirajatiste käitus 

>> Käibemaksukohustus
ettevõte on käibemaksukohustuslane alates:  01.04.2001 
käibemaksukohustuslase registreerimise number:  EE100680472 
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>> Tasutud maksud
Andmed pärinevad Maksu- ja Tolliametist. Tasutud summana kuvatakse 0 eurot kui a) isik ei ole makse tasunud; b) isikule tagastatud summa ületab tasutud
summat; c) isik kuulub käibemaksugruppi, kus grupi esindusisik deklareerib ja tasub ka teiste grupi ettevõtete käibemaksu. Eksportivate ettevõtete puhul võib
tasutud maksude summa olla väiksem kui maksudeklaratsioonis deklareeritud summa.

2021 II kvartalis tasus ettevõte Maksu- ja Tolliametile riiklikke makse kokku 273 053.96 eurot ja tööjõumakse 158 175.48
eurot.

Periood Kuu keskmised maksud (EUR) Kuu keskmised tööjõumaksud (EUR)

2021 II kv 91 017.99 52 725.16

2021 I kv 85 876.56 53 902.35

2020 IV kv 63 508.81 56 142.94

2020 III kv 57 107.60 57 993.16

2020 II kv 52 267.95 55 802.06

2020 I kv 56 150.87 57 887.33

2019 IV kv 0.00 55 205.15

2019 III kv 54 161.42 57 860.34

2019 II kv 69 939.24 59 133.61

2019 I kv 69 367.69 52 755.69

2018 IV kv 8 883.49 49 825.68

2018 III kv 19 630.61 56 691.45

2018 II kv 57 810.18 51 371.92

>> Töötajate arv
>>> Töötajate arv aastaaruandest

Majandusaasta keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale

Töötajate arv Majandusaasta

75 2020

76 2019

66 2018

>>> Töötamise register

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet. Registris registreeritakse kõigi füüsiliste isikute töötamised,
mille puhul tekib maksukohustus Eestis ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Kui tööd tegev isik täidab tööülesandeid välisriigis ja Eestis
maksukohustust ei teki, siis ei pea teda töötamise registris registreerima. Erandina tuleb töötamise registrisse kanda ka tasuta töötamine äriühingus ja
füüsilisest isikust ettevõtja juures

Töötajate arv Seisuga

75 30.06.2021

81 31.03.2021

89 31.12.2020

94 30.09.2020

88 30.06.2020

93 31.03.2020

102 31.12.2019
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Töötajate arv Seisuga

101 30.09.2019

96 30.06.2019

105 31.03.2019

105 31.12.2018

100 30.09.2018

113 30.06.2018

> Finantsinformatsioon

>> Finantsaruanded
2020. majandusaasta aruanne esitatud (audiitor: Enn Leppik; AUDIITORBÜROO ELSS OÜ) 
2019. majandusaasta aruanne esitatud (audiitor: Enn Leppik; AUDIITORBÜROO ELSS OÜ) 
2018. majandusaasta aruanne esitatud (audiitor: Enn Leppik; AUDIITORBÜROO ELSS OÜ) 
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>> Bilanss (EUR)

2020 2019 2018

   AKTIVA 31.12.20 (Osakaal, %) Trend, % 31.12.19 (Osakaal, %) Trend, % 31.12.18 (Osakaal, %)

    KÄIBEVARA

         Raha ja finantsinvesteeringud 1110840 (1.7) +915.1 109434 (0.2) -56.8 253156 (0.4)

         Nõuded ja ettemaksed, sealhulgas: 891874 (1.4) -50.9 1815360 (2.9) +57.9 1149469 (1.9)

              Nõuded ostjate vastu 708633 (1.1) -2.9 729732 (1.1) +36.5 534531 (0.9)

              Maksude ettemaksed 73637 (0.1) -56.1 167666 (0.3) +92.4 87140 (0.1)

              Muud nõuded ja ettemaksed 109604 (0.2) -88.1 917962 (1.4) +73.9 527798 (0.9)

         Varud 12329 (0.0) -10.1 13712 (0.0) +15.0 11923 (0.0)

         Muu käibevara - -  0 (0.0) -  0 (0.0)

    KÄIBEVARA KOKKU 2015043 (3.1) +3.9 1938506 (3.0) +37.0 1414548 (2.4)

    PÕHIVARA

         Finantsinvesteeringud 1781992 (2.7) -4.7 1870460 (2.9) -10.1 2081148 (3.5)

         Kinnisvarainvesteeringud 4400941 (6.7) -3.9 4578487 (7.2) +58.0 2897197 (4.8)

         Materiaalne põhivara, sealhulgas: 57232829 (87.4) +3.7 55182925 (86.7) +3.3 53431120 (89.2)

              Kulum(-) 11791405 (18.0) +18.7 9929616 (15.6) +23.5 8041166 (13.4)

         Muu põhivara 64688 (0.1) -10.4 72188 (0.1) -2.3 73852 (0.1)

    PÕHIVARA KOKKU 63480450 (96.9) +2.9 61704060 (97.0) +5.5 58483317 (97.6)

   AKTIVA (VARAD) KOKKU 65495493 (100.0) +2.9 63642566 (100.0) +6.3 59897865 (100.0)

   PASSIVA

    LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

         Laenukohustused 315050 (0.5) -18.1 384537 (0.6) -22.3 494897 (0.8)

         Võlad ja ettemaksed, sealhulgas: 678328 (1.0) -56.4 1556113 (2.4) -70.4 5256492 (8.8)

              Võlad tarnijatele 288846 (0.4) -75.3 1167495 (1.8) +189.9 402712 (0.7)

              Võlad töövõtjatele 120453 (0.2) +6.0 113657 (0.2) +9.1 104214 (0.2)

              Maksuvõlad 175216 (0.3) -5.5 185378 (0.3) +7.3 172766 (0.3)

              Muud võlad ja ettemaksed 93813 (0.1) +4.7 89583 (0.1) -98.0 4576800 (7.6)

         Muud eraldised 1533 (0.0) 0.0 1533 (0.0) +64.8 930 (0.0)

    LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 994911 (1.5) -48.8 1942183 (3.1) -66.2 5752319 (9.6)

    PIKAAJALISED KOHUSTUSED

         Laenukohustused 5119286 (7.8) +3.7 4937336 (7.8) -7.2 5321873 (8.9)

         Võlad ja ettemaksed - -  0 (0.0) -  0 (0.0)

         Muud eraldised 4600 (0.0) -25.0 6133 (0.0) -  0 (0.0)

    PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 5123886 (7.8) +3.6 4943469 (7.8) -7.1 5321873 (8.9)

    KOHUSTUSED KOKKU 6118797 (9.3) -11.1 6885652 (10.8) -37.8 11074192 (18.5)

    OMAKAPITAL

         Aktsia-/ osakapital 19200000 (29.3) +3.9 18473270 (29.0) +45.4 12704332 (21.2)

         Registreerimata aktsia-/ osakapital - -  0 (0.0) -  0 (0.0)

         Reservid - -  0 (0.0) -  0 (0.0)

         Muu kapital 1390371 (2.1) +76.8 786301 (1.2) 0.0 786301 (1.3)

         Jaotamata kasum /kahjum 37497343 (57.3) +6.1 35333036 (55.5) -1.0 35676374 (59.6)

         Aruandeaasta kasum /kahjum 1288982 (2.0) -40.4 2164307 (3.4) -  -343334 (0.6)

    OMAKAPITAL KOKKU 59376696 (90.7) +4.6 56756914 (89.2) +16.2 48823673 (81.5)

   PASSIVA KOKKU 65495493 (100.0) +2.9 63642566 (100.0) +6.3 59897865 (100.0)
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>> Kasumiaruanne (euro)

2020 2019 2018

01.01.20-31.12.20 Trend, % 01.01.19-31.12.19 Trend, % 01.01.18-31.12.18

   MÜÜGITULU 4971854 +3.5 4804887 +8.6 4423862

   skeem 1

        Muud äritulud 2901610 -22.4 3740298 +279.8 984798

        Muud korrigeerimised 0 - 0 - 0

        Kaubad, materjal ja teenused 2395162 +6.0 2259524 +10.3 2048931

        Mitmesugused tegevuskulud 300946 -12.2 342695 -20.1 429150

        Tööjõu kulud 1642927 -2.7 1688096 +15.3 1464308

        Kulum 2233100 +7.5 2077203 +15.2 1802993

        Muud ärikulud 4 -99.4 692 +181.3 246

   skeem 2

        Toodete ja teenuste kulu - - - - -

   BRUTOKASUM/ -KAHJUM - - - - -

        Turustuskulud - - - - -

        Üldhalduskulud - - - - -

        Muud äritulud - - - - -

        Muud ärikulud - - - - -

        Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt - - - - -

   skeem 1 + skeem 2

   ÄRIKASUM/ -KAHJUM 1301325 -40.2 2176975 - -336968

        Finantstulud/-kulud -12343 - -12668 - -6366

   KASUM/KAHJUM ENNE MAKSE 1288982 -40.4 2164307 - -343334

        Tulumaks 0 - 0 - 0

   ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM 1288982 -40.4 2164307 - -343334

>> Müügitulu tegevusalade lõikes
Müügitulu pärineb viimasest esitatud aastaaruandest

Tegevusala (EMTAK) Müügitulu 2020 Osakaal

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (35301) 519 539 EUR 10.45 %

Veekogumine, -töötlus ja -varustus (36001) 639 107 EUR 12.85 %

Kanalisatsioon ja heitveekäitlus (37001) 894 171 EUR 17.98 %

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201) 290 140 EUR 5.84 %

Hoonehalduse abitegevused (81101) 1 038 005 EUR 20.88 %

Muu puhastustegevus (81291) 425 221 EUR 8.55 %

Maastiku hooldus ja korrashoid (81301) 504 377 EUR 10.14 %

Spordirajatiste käitus (93111) 647 054 EUR 13.01 %

Aeroobika- ja jõusaalide tegevus (93131) 14 240 EUR 0.29 %
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>> Rahavoogude aruanne (euro)

2020 2019 2018
01.01.20-31.12.20 01.01.19-31.12.19 01.01.18-31.12.18

  RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

  kaudne meetod

      Ärikasum (-kahjum) 1301325 2176975 -336968

      Põhivara kulum ja väärtuse langus 2233100 2077203 1802993

      Kasum (-kahjum) põhivara müügist -7445 -6183 0

      Nõuete ja ettemaksete muutus -15968 -64270 -46270

      Varude muutus 1383 -1789 -1865

      Kohustuste ja ettemaksete muutus -777522 678840 91071

      Muud rahavood äritegevusest -2832080 -3673511 -902988

  otsene meetod

      Laekumised kaupade müügist - - -

      Muud laekumised äritegevusest - - -

      Väljamaksed tarnijatele - - -

      Väljamaksed töötajatele - - -

  RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -97207 1187265 605973

  RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

      Põhivara soetamine ja müük -3375687 -5593969 -4800489

      Fin.inv. soetamine ja müük 0 0 0

      Muud rahavood investeeringutelt 3113876 3561222 1111065

  RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -261811 -2032747 -3689424

  RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

      Saadud laenud 500000 0 500000

      Laenude tagasimaksed -382334 -492729 -487631

      Arvelduskrediidi saldo muutus 0 0 0

      Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -5203 -2168 -2134

      Makstud intressid -82839 -87783 -88173

      Makstud dividendid 0 0 0

      Makstud ettevõtte tulumaks 0 0 0

      Muud rahavood finantseerimistegevusest 1330800 1284440 2110725

  RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 1360424 701760 2032787

  RAHAVOOD KOKKU 1001406 -143722 -1050664

      Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 109434 253156 1303820

           Raha ja raha ekvivalentide muutus 1001406 -143722 -1050664

           Valuutakursside muutuste mõju 0 0 0

      Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1110840 109434 253156
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>> Rahandussuhtarvud

  SUHTARV
01.01.2020
31.12.2020

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2018
31.12.2018

  Likviidsus ja maksejõulisus

       Käibekapital (tuh. eurot) 1020.1 -3.7 -4337.8

       Maksevõime kordaja (*) 2.0 1.0 0.2

       Likviidsuskordaja (*) 2.0 1.0 0.2

       Maksevalmiduse kordaja(*) 1.1 0.1 0.0

       Raha laekumisvälde(päev) 53 48 42

     

  Varade ringlus

       Aktivate käibesagedus(*) 0.1 0.1 0.1

     

  Kapitali struktuur

       Võlakordaja (*) 0.1 0.1 0.2

     

  Rentaablus

       Ärirentaablus (%) 26.2 45.3 -7.6

       Käibe puhasrentaablus (%) 25.9 45.0 -7.8

       Aktivate rentaablus (%) 2.0 3.5 -0.6

       Rahavoog (tuh. eurot) 1001.4 -143.7 -1050.7

Maksevõime kordaja (*)
2020

2019

2018

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Likviidsuskordaja (*)
2020

2019

2018

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Võlakordaja (*)
2020

2019

2018

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Aktivate rentaablus (%)
2020

2019

2018

-1.0 0.2 1.4 2.6 3.8 5.0
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> Maksekombed

>> Maksu- ja Tolliameti nõuete saldo
Nõuete saldo näitab võlgnevusi raporti koostamise seisuga. Nõude sisuks võib olla maksuvõlg, kahjunõue, sunniraha või muu rahaline kohustus, mida Maksu- ja
Tolliamet avalikustab vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

02.08.2021 seisuga nõuded puuduvad

>> Maksu- ja Tolliameti nõuded
Nõuete ajaloo tabelis kuvatakse andmed viimase nelja kalendriaasta kohta kuude lõikes kuu esimese päeva seisuga. Ajatatud ja vaidlustatud nõuded on eraldi
tähistatud. Creditinfo Eesti ei kuva nõudeid, mis on väiksemad kui 640 eurot.

01.08.2021 seisuga nõuded puuduvad

Kuu 2021 (EUR)
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ta
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ta
tu
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2020 (EUR)
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ja

ta
tu
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ta
tu

d
2019 (EUR)

A
ja

ta
tu

d

V
ai

dl
us

ta
tu

d

2018 (EUR)

A
ja

ta
tu

d

V
ai

dl
us

ta
tu

d

Jaanuar - - - -
Veebruar - - - -

Märts - - - -
Aprill - - - -
Mai - - - -
Juuni - - - -
Juuli - - - -

August - - - -
September  - - -
Oktoober  - - -
November  - - -
Detsember  - - -
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>> Maksehäireregistri info
Maksehäireks loetakse füüsilise või juriidilise isiku poolt rahalise kohustuse rikkumist rohkem kui 45 päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast.
Maksehäireks loetakse rahalise kohustuse rikkumine alates 30 eurost. Maksehäireregistris avaldatud info pärineb juriidilistelt isikutelt, kes on sõlminud AS
Creditinfo Eesti kui Maksehäireregistri haldajaga lepingu maksehäireandmete edastamise ja uuendamise osas. Maksehäirete kohta kolmandatele isikutele
edastatav informatsioon sisaldab maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva ning maksehäire staatust (kehtiv või lõppenud maksehäire), summa suurusjärku
ja päritolu. Maksehäirete vahemikud jaotuvad järgmiselt: kuni 29.99 eurot, 30.00 -64.99 eurot, 65.00 - 319.99 eurot, 320.00 - 639.99 eurot, 640.00 - 3 199.99
eurot, 3 200.00 - 12 799.99 eurot, 12 800.00 - 63 999.99 eurot, 64 000.00 ja rohkem eurot.

  Informatsioon maksehäirete kohta puudub.

Kehtivad maksehäired

  Informatsioon maksehäirete kohta puudub.

Lõpetatud maksehäired

> Meediakajastus

Äripäev, 05.09.2013
Eduka Kinnisvarahaldaja ja hooldaja 2012. a. edetabelis saavutas Strantum OÜ 10. koha.

Äripäeva online, 27.11.2012
Merko Infra ja Strantum vahel sõlmiti kaks lepingut Vääna-Jõesuu ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustiku ning reoveepumplate
ehitustöödeks. Ehitustööde käigus rajatakse 92,1 km vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning 27 reoveepumplat. Lepingute maksumus
kokku on 14,63 miljonit eurot. Ehitustööde üleandmise tähtaeg on august 2015.

Äripäeva online, 17.08.2009
Eesti Energia AS ja Harku vallavalitsusele kuuluv OÜ Strantum sõlmisid osanike lepingu, mille kohaselt asutatakse koos Eesti Energia
Tabasalu Koostootmisjaam OÜ. Loodava osaühingu eesmärgiks on gaasil töötava elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine
Tabasallu olemasoleva Strantumi gaasikatlamaja kõrvale 2010. a. lõpuks. Koostootmisjaama kavandatav elektriline võimsus on 2
MW ning soojuslik võimsus 2 MW, mis katab ca 75 % Tabasalu küttevajadusest. Kogu toodetav soojus läheb olemasolevasse
Strantumi soojusvõrku ning kogu elekter läheb Eesti Energia võrku. Tabasalu koostootmisjaama eeldatav maksumus on veidi üle 15
miljoni krooni ning see sisaldab jaama projekteerimist, ehitamist, elektri ja soojusvõrguga liitumist ja käivitamise kulusid. Lõplik
maksumus selgub vajalike hangete läbiviimise järel. Osakapitalist kuulub Eesti Energiale 55% ja Strantumile 45%.

Äripäev, 26.05.2009
Strantum OÜ-le on arvestatud eurotoetusi 01.09.2007-12.12.2009 veemajandusprojektideks 422 miljonit krooni.

Äripäeva online, 07.01.2005
Harkusse rajatakse uus Merepiiga lasteaed. Töö tellija on Harku vallale kuuluv OÜ Strantum, mis haldab ja arendab valla kinnisvara.
Uue lasteaia ehitab Facio Ehituse AS. Projekti kogumaksumus on 23 miljonit krooni, mida finantseerib täisulatuses Hansapank.
Projekti lõpptähtaeg on 14. juuni 2005.
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> Ametlikud teadaanded

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade, 27.07.2021
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et
Osaühing Strantum (registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) keskkonnaloa nr
L.VV/326661 muutmise menetlusega seoses on valminud muudetud keskkonnaloa  eelnõu ja muutmise otsuse eelnõu (edaspidi
eelnõud). Eelnõu(de) , loa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/. Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS menetluse all nr M-112387. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või
kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kopli 76, 10416 Tallinn kahe nädala jooksul alates teate
ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.  Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit
läbi viimata.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade, 24.05.2021
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel. Keskkonnaamet teatab,
et Osaühing Strantum (registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) taotluse alusel on
menetlusse võetud keskkonnaloa nr L.VV/326661 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.VV/326661 muutmist
lubatavate põhjaveekoguste suurendamiseks, veehaarete lisamiseks, reoveepuhasti eemaldamiseks ja jäätmete käitlemisega seotud
tegevuste  kandmiseks keskkonnaloale nr L.VV/326661. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on
võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS
https://kotkas.envir.ee sisestades sakil „keskkonnalubade dokumentide register“ dokumendi numbri DM-112387-6. Kuni keskkonnaloa
muutmise või muutmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud
ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti
aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kopli 76, 10416 Tallinn.  Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest
teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade, 23.10.2020
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel. Keskkonnaamet teatab,
et Osaühing Strantum (registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) keskkonnaluba vee
erikasutuseks nr L.VV/326661 on muudetud seoses alates 01.10.2019 jõustunud veeseaduse ning selle alusel kehtestatud
alamaktidega kooskõlla viimisega. Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega  on võimalik tutvuda Keskkonnaameti
Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee) ja keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS.
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Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade, 30.08.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) anti tähtajaline vee erikasutusluba nr
L.VV/333374 kehtivusega 01.09.2019-31.12.2042 põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m3 ööpäevas puurkaevust katastrinumbriga
(edaspidi kat nr) 1887 asukohaga Harju maakond, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee 53 kinnistu (registriosa nr 11205250;
katastritunnus 19801:001:3223). Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega  on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja
regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on dokumendid
kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Vee erikasutusluba on kantud
Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) registreerimisnumbriga L.VV/333374.

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade, 16.08.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) vee erikasutusloa menetluse käigus on
valminud vee erikasutusloa nr L.VV/333374 ja vee erikasutusloa andmise korralduse eelnõud tutvumiseks ja arvamuse esitamiseks
põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m3 ööpäevas puurkaevust katastrinumbriga (edaspidi kat nr) 1887 asukohaga Harju maakond,
Harku vald, Meriküla, Tilgu tee 53 kinnistu (registriosa nr 11205250; katastritunnus 19801:001:3223). Eelnõu(de) loa taotluse ja
muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16,
11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee).. Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti
dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.. Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada
Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn,
kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja
arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade, 31.07.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) poolt 13.05.2019 esitatud vee
erikasutusloa taotlus on võetud menetlusse. Osaühing Strantum taotleb vee erikasutusluba põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m3
ööpäevas puurkaevust katastri numbriga 1887 aadressiga Harju maakond Harku vald Meriküla Tilgu tee 53 kinnistu (registriosa nr
11205250; katastritunnus 19801:001:3223) Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik
tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post:
info@keskkonnaamet.ee) Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada
Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada
Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded.
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Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade, 31.07.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) ja AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI
(registrikood: 10257326, aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614) vee erikasutuslube nr
L.VV/328381 ja nr L.VV/326661 on muudetud. AKTSIASELTSi TALLINNA VESI vee erikasutusloast nr L.VV/328381 on eemaldatud
veehaare Pillado (823) ja Osaühingu Strantum vee erikasutusloasse nr L.VV/326661 on lisatud veehaare  Pillado (823). Haldusakti ja
muude asjasse puutuvate dokumentidega  on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16,
11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti
dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade, 16.07.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik,  Kooli tn 2a,) ja AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI
(registrikood: 10257326, aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614) vee erikasutuslubade
muutmise taotluste menetlusega seoses on valminud muudetud vee erikasutuslubade nr L.VV/328381 ja nr L.VV/326661 eelnõud.
Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna
kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee). Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad)
Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada
Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn,
kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja
arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade, 25.06.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, etOsaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a) taotleb vee erikasutusloa nr L.VV/326661
muutmist . Vee erikasutuslubasid muudetakse seoses puurkaevust põhjavee võtmisega rohkem kui 5 m3 ööpäevas. Vee erikasutusloa
taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi
mnt 16, 11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee). Kuni vee erikasutuslubade muutmise otsuse tegemiseni on
igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib
esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216
Tallinn. Vee erikasutuslubade muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade, 25.04.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel. Keskkonnaamet teatab, etOsaühing Strantum
(registrikood: 10731164; aadress: Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a), vee erikasutusloa nr
L.VV/326661muutmise menetlusega seoses on lisatud eelnimetatud vee erikasutulubadele reostusnäitaja keemilise hapnikutarbe
piirväärtus ning seirenõuded alates 2019. aasta II kvartalist. Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega  on võimalik
tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post:
info@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-
kea.envir.ee/.
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Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade, 28.03.2019
Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Raven (registrikood:
10307716) (aadress Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Sügise tn 2a) vee erikasutusloa nr L.VV/327383; Aktsiaselts
ELVESO (registrikood: 10096975; aadress: Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 9, 75301), vee erikasutusloa nr
L.VV/325766; Koogitükk MTÜ (registrikood: 80184793; aadress: Harju maakond, Jõelähtme vald, Koogi küla, Jõeveski tn 5, 74224),
vee erikasutusloa nr L.VV/324968; AS Viimsi Vesi (registrikood: 10461699; aadress: Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi
tee 1, 74001), vee erikasutusloa nr L.VV/325365; Rudus aktsiaselts (registrikood: 10087031; aadress: Harju maakond, Tallinn,
Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 7/1, 11415), vee erikasutusloa nr L.VV/327426; OÜ Loo Vesi (registrikood: 10451270; aadress: Harju
maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Saha tee 9, 74201), vee erikasutusloa nr L.VV/327459; AS Coal Terminal (registrikood:
10921416; aadress: Hoidla tee 15, Maardu linn, Harju maakond, 74115), vee erikasutusloa nr L.VV/328365; Nabala Põllumajanduse
Osaühing (registrikood: 10525749; aadress: Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, 75407), vee erikasutusloa nr L.VV/328400; Saku
vald, Saue küla, Kanama tee 1 korteriühistu (registrikood: 80059533; aadress: Harju maakond, Saku vald, Saue küla, Kanama tee 1),
vee erikasutusloa nr L.VV/329634; Toomas Haidak (isikukood: 37907086530), vee erikasutusloa nr L.VV/329976; Aktsiaselts
TECHNOMAR & ADREM (registrikood: 10282494; aadress: Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 22, 74114), vee
erikasutusloa nr L.VV/330000; Aktsiaselts Keila Vesi (registrikood: 10221854; aadress: Harju maakond, Keila linn, Ehitajate tee 7,
76606), vee erikasutusloa nr L.VV/328401; osaühing PALSTEVE (registrikood: 10477996; aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald,
Paldiski linn, Peetri tn 11, 76805), vee erikasutusloa nr L.VV/326716; Aktsiaselts Valingu Mõis (registrikood: 10405063; aadress:
Harju maakond, Saue vald, Valingu küla, Kontori tee 1, 76615), vee erikasutusloa nr L.VV/328099; OÜ Vihterpalu Mõis (registrikood:
10746918; aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vihterpalu küla, Tammi, 76003), vee erikasutusloa nr L.VV/328124; Ats Tõkke
(isikukood: 38204140220), vee erikasutusloa nr L.VV/328097; Aktsiaselts KOVEK (registrikood: 10395123; aadress: Harju maakond,
Saue vald, Laagri alevik, Vae tn 6, 76401), vee erikasutusloa nr L.VV/328423; Aktsiaselts Paide Vesi (registrikood: 10464290;
aadress: Järva maakond Paide linn, Paide linn, Kaevu tn 4, 72713), vee erikasutuslubade nr L.VV/329364 ja L.VV/329600; Osaühing
Järva-Jaani Teenus (registrikood: 10492501; aadress: Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 56, 73301), vee
erikasutusload nr L.VV/329697; Osaühing Strantum (registrikood: 10731164; aadress: Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik,
Kooli tn 2a), vee erikasutusloa nr L.VV/326661; OÜ Targovara (registrikood: 10701169, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine
linnaosa, Välja tn 8-282, 10616), vee erikasutusloa nr L.VV/326875; Paekivitoodete tehase osaühing (registrikood: 10022037;
aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34, 11415), vee erikasutusloa nr L.VV/329266; OÜ Kuusalu Soojus
(registrikood: 10447914; aadress: Harju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Laane tn 27, 74601), vee erikasutusloa nr
L.VV/323662; Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood: 70009764; aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Järve
tn 34a, 11314), vee erikasutusloa nr L.VV/329879; Aktsiaselts Lahevesi (registrikood: 11492271; aadress: Harju maakond, Lääne-
Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 15, 76805), vee erikasutusloa nr L.VV/327507 muutmise menetlusega seoses on valminud
eelnimetatud vee erikasutuslubade muutmise korralduse eelnõu. Eelnõu(de)  ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik
tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 680 7438, e-post:
info@keskkonnaamet.ee). Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-
kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil
info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded.
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 Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. 

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade, 11.08.2016
Harku Vallavalitsus
Tabasalu, HARJUMAA, Kallaste tn 12
Telefon: 6003848
E-post: HARKU@HARKU.EE
Harku Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1¹ punkti
2 alusel. Harku Vallavalitsus otsustajana teatab, et on jätnud algatamata 8. august 2016 korraldusega nr 601 Tabasalu, Rannamõisa
veemajandusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH). Tabasalu, Rannamõisa veemajandusprojekti, veetöötlusjaamade, vee- ja
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks, eesmärk on viia reoveekogumisala piirkonna veemajanduse
infrastruktuur täielikult vastavusse Euroopa Liidu nõuetega, mis võimaldab tagada kohalikule elanikkonnale kvaliteetse joogivee ja
kvaliteetse kanalisatsiooniteenuse. KMH jäeti algatamata kuna projekti kontekstis ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid
kõrvalmõjusid. Veetöötlusjaamade, vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine avaldab olulist positiivset keskkonnamõju.
Kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi ning ei sea ohtu inimese tervist,
heaolu, kultuuripärandit ega vara. Arendaja on Osaühing Strantum (registrikood: 10731164) Kooli 2A Tabasalu, telefon 6026 480
Otsustaja on Harku Vallavalitsus (kontaktisik Lembe Reiman, e-post harku@harku,ee, telefon 6003848). KMH algatamata jätmise
otsusega on võimalik tutvuda Harku valla koduleheküljel www.harku.ee ja tööpäevadel Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12,
76901 Tabasalu, Harjumaa

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade, 11.08.2016
Harku Vallavalitsus
Tabasalu, HARJUMAA, Kallaste tn 12
Telefon: 6003848
E-post: HARKU@HARKU.EE
Harku Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 12 lõike 1¹ punkti
2 alusel. Harku vallavalitsus otsustajana teatab, et on jätnud algatamata 8. august 2016 korraldusega nr 600 Muraste
veemajandusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH). Muraste veemajandusprojekti, vee- ja kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks, eesmärk on viia reoveekogumisala piirkonna veemajanduse infrastruktuur täielikult
vastavusse Euroopa Liidu nõuetega, mis võimaldab tagada kohalikule elanikkonnale kvaliteetse joogivee ja kvaliteetse
kanalisatsiooniteenuse. KMH jäeti algatamata kuna projekti kontekstis ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid kõrvalmõjusid. Vee-
ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine avaldab olulist positiivset keskkonnamõju. Kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju ning
ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Arendaja on
Osaühing Strantum (registrikood: 10731164) Kooli 2A Tabasalu, telefon 6026480 Otsustaja on Harku Vallavalitsus (kontaktisik
Lembe Reiman, e-post harku@harku.ee, telefon 6003848). KMH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Harku valla
koduleheküljel www.harku.ee ja tööpäevadel Harku Vallavalitsuses aadressil Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa

Jäätmeloa andmise või muutmise teade, 12.04.2016
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande jäätmeseaduse (JäätS) § 80 lõige 7 alusel. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 loetellu. Keskkonnaamet on kaalunud keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 p 11 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille
korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 10 punkti 1 alusel keskkonnamõju
hindamise algatamise vajalikkust, koostades selleks 12.04.2016 keskkonnamõju hindamise eelhinnangu nr 8-5/16/58-10.
Keskkonnaamet leidis keskkonnamõju hindamise eelhinnangu alusel, et kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist
keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, samuti ei ole vajalikud täiendavad uuringud. Keskkonnaamet
teatab, et Osaühing Strantum (registrikood: 10731164) (aadress Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond 76901)
taotluse alusel väljastati jäätmeluba nr L.JÄ/327376 jäätmete taaskasutamiseks. Ettevõte plaanib tegeleda reoveesette
taaskasutamisele eelneva bioloogilise töötlusega (taaskasutamistoimingu kood R12o) Suurupi reoveepuhasti kompostimisplatsil
aadressil Soontevahe tee 36, Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa (kinnistusraamatu registriosa number 14083802; katastritunnus
19801:001:2227). Ettevõte kavatseb käidelda 250 tonni olmereovee puhastussetteid aastas. Haldusakti ja muude asjasse puutuvate
dokumentidega sh keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla
regiooni Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (tel: 674 4825, e-post: harju@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on
dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Jäätmeluba nr L.JÄ/327376
on kantud elektroonilisse keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.
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Jäätmeloa eelnõu avalikustamise teade, 23.03.2016
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande jäätmeseaduse (JäätS) § 79¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond 76901) jäätmeloa taotluse kohta on
valminud jäätmeloa andmise otsuse, jäätmeloa eelnõu ning taotletava tegevuse keskkonnamõju hindamise eelhinnang koos
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga. Ettevõte taotleb jäätmeluba jäätmete taaskasutamiseks. Ettevõte
plaanib tegeleda reoveesette taaskasutamisele eelneva bioloogilise töötlusega (taaskasutamistoimingu kood R12o) Suurupi
reoveepuhasti kompostimisplatsil aadressil Soontevahe tee 36, Suurupi küla, Harku vald, Harjumaa (kinnistusraamatu registriosa
number 14083802; katastritunnus 19801:001:2227). Ettevõte kavatseb käidelda 250 tonni olmereovee puhastussetteid aastas.
Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni
Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (tel: 674 4825, e-post: harju@keskkonnaamet.ee). Eelnõud on digitaalselt
kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le
saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil harju@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16,
11216 Tallinn kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb
ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Jäätmeloa menetluse algatamise teade, 19.02.2016
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaministri 26.04.2004 määruse nr 26 "Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks
tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud
loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm" § 2 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum (registrikood:
10731164) (aadress Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond 76901) poolt 25.11.2015 esitatud jäätmeloa taotlus nr
HJR 8-4/15/26297 on võetud menetlusse. Ettevõte taotleb jäätmeluba jäätmete taaskasutamiseks Suurupi reoveepuhasti
kompostimisplatsil aadressil Soontevahe tee 36, Suurupi küla, Harku vald, Harju maakond (kinnistusraamatu registriosa number
14083802; katastritunnus 19801:001:2227). Ettevõte plaanib tegeleda reoveesette kogumise ning taaskasutamiseks
ettevalmistamisega (reoveesette bioloogiline töötlemine). Ettevõte kavatseb käidelda 250 tonni reoveesetet aastas. Jäätmeloa
taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris
aadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn (tel: 674 4825, e-post: harju@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav
Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Kuni jäätmeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse
tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja
vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile harju@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16,
11216 Tallinn. Jäätmeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade, 02.11.2015
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 5 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, 76901) on saanud vee erikasutusloa nr
L.VV/326661 Harjumaal Harku vallas põhjavee võtmiseks üle 5 m3 ööpäevas ja heitvee juhtimiseks suublasse kehtivusega
01.11.2015-31.12.2030. Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega  on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-
Rapla regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: harju@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on
dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/sadr.
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Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade, 06.10.2015
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, 76901) taotleb vee erikasutusluba põhjavee
võtmiseks üle 5 m3 ööpäevas ja heitvee juhtimiseks suublasse. Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega
on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post:
harju@keskkonnaamet.ee). Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil
http://www.keskkonnaamet.ee/sadr. Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult
e-posti aadressil harju@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate
ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit
läbi viimata.

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade, 02.07.2015
Keskkonnaamet
Tallinn, HARJUMAA, Narva mnt 7A
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel. Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Strantum
(registrikood: 10731164) (aadress Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, 76901) taotleb vee erikasutusluba põhjavee
võtmiseks üle 5 m3/ööpäevas ning reovee kogumiseks, puhastamiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse. Vee erikasutusloa taotluse ja
muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris (Viljandi
mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: harju@keskkonnaamet.ee). Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise
otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid
ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil harju@keskkonnaamet.ee või postiaadressil
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab
Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 30.12.2014
Keskkonnaamet teatab lähtuvalt veeseaduse § 9¹ lõikest 5, et väljastas ettevõttele Osaühing Strantum (registrikood 10731164;
aadressiga Kooli 2A, 76901Tabasalu, Harju maakond) muudetud vee erikasutusloa nr L.VV/318766. Vee erikasutusloa muudatusega
viidi reostusnäitajate piirmäärad vastavusse Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete
täitmise kontrollimise meetmed". Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju-
Järva- Rapla regiooni Tallinna kontoris (aadress: Viljandi mnt 16, Tallinn, e-post: harju@keskkonnaamet.ee, telefon: 674 4800).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/sadr. Vee
erikasutusluba nr L.VV/318766 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee/.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 10.12.2014
Keskkonnaamet teatab, et on valminud Osaühing Strantum (registrikood 10731164; aadressiga Kooli 2A, 76901 Tabasalu, Harju
maakond) muudetud vee erikasutusloa nr L.VV/318766 ja vee erikasutusloa muutmise otsuse eelnõud. Vee erikasutusloa
muudatusega viiakse reostusnäitajate piirmäärad vastavusse Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 "Reovee puhastamise
ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende
nõuete täitmise kontrollimise meetmed". 
Eelnõude, loa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Harju- Järva- Rapla regiooni
Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16 Tallinn, e-post harju@keskkonnaamet.ee, telefon 674 4800). Eelnõu on digitaalselt kättesaadav
Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://sadr.keskkonnaamet.ee. 
Kuni vee erikasutusloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud
ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil
(harju@keskkonnaamet.ee) või postiaadressil (Viljandi mnt 16, Tallinn).
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Vee erikasutusloa taotlemise teated, 03.01.2014
Haldusmenetluse seaduse § 48 alusel teatab Keskkonnaamet, et on valminud ettevõttele Osaühing Strantum (registrikood
10731164; aadressiga Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, 76901) vee erikasutusloa muutmise otsuse eelnõu ja
loa eelnõu. Vee erikasutuse tegevuskoht on Harku vallas Harjumaal ning tegevus seisneb põhjavee võtmises üle 5 m³ ööpäevas ning
saasteainete juhitmises suublasse. Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn), telefonil 674 4819 või elektrooniliselt e-posti
aadressil piret.maestu@keskkonnaamet.ee. Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil
http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult e-posti aadressile piret.maestu@keskkonnaamet.ee või postiaadressile
Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest Ametlikes Teadaannetes.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 05.12.2013
Veeseaduse § 9¹ lg 5 alusel Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon teatab, et Osaühing Strantum (registrikood 10731164,
aadressiga Kooli 2A, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, 76901) taotleb vee erikasutusloa nr L.VV/318766 muutmist. Vee
erikasutusloa muutmise taotluse materjaliga saab tutvuda Keskkonnaameti Harju kontoris (aadress: Viljandi mnt 16, Tallinn),
telefonil 674 4819 või elektrooniliselt piret.maestu@keskkonnaamet.ee.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 30.10.2013
Terviseameti Põhja talitus teatab sotsiaalministri 21.12.2001. a määruse nr 152 «Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele
ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» § 2 lg 4 alusel, et
Osaühing Strantum (registri nr 10731164), asukohaga Koolia 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee müümisluba. Joogivee
müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Kumna küla, Harjumaa piirkonnas.
Joogivesi ei vasta nõuetele raua sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed piirväärtused: raud - 700 mikrogrammi/liitris. Joogivee
müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn), info tel 694
3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 04.09.2013
Terviseameti Põhja talitus teatab sotsiaalministri 21.12.2001. a määruse nr 152 «Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele
ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» § 2 lg 4 alusel, et OÜ
Strantum (registri nr 10731164), asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba
taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Rannamõisa küla, Harjumaa piirkonnas.
Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed piirväärtused: raud - 500 mikrogrammi/liitris;
mangaan - 100 mikrogrammi/liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja
talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn), info tel 694 3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 04.09.2013
Terviseameti Põhja talitus teatab sotsiaalministri 21.12.2001. a määruse nr 152 «Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele
ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» § 2 lg 4 alusel, et OÜ
Strantum (registri nr 10731164), asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba
taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Kasevälja elurajoon, Suurupi, Harjumaa
piirkonnas. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed piirväärtused: raud - 300
mikrogrammi/liitris; mangaan - 100 mikrogrammi/liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda
Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn), info tel 694 3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 04.09.2013
Terviseameti Põhja talitus teatab sotsiaalministri 21.12.2001. a määruse nr 152 «Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele
ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» § 2 lg 4 alusel, et OÜ
Strantum (registri nr 10731164), asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba
taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Türisalu, Harjumaa piirkonnas. Joogivesi ei
vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed piirväärtused: raud - 750 mikrogrammi/liitris; mangaan -
150 mikrogrammi/liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu
42, 11619 Tallinn), info tel 694 3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 11.07.2011
Terviseameti Põhja talitus teatab, et Osaühing Strantum (registri nr 10731164), asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa, taotleb
joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks
Rannamõisa küla, Harku valla piirkonna veevärgile. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud
maksimaalsed piirväärtused: raua sisalduse osas - 500 ning mangaani sisalduse osas 100 mikrogrammi liitris. Joogivee müümisloa
väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn), info tel 694 3700.

AS CREDITINFO EESTI | Narva mnt 5, 10117 Tallinn | Tel: +372 665 9600 |  info@creditinfo.ee

STRANTUM OÜ

22/26Raporti koostamise kuupäev: 02.08.2021

                            22 / 26



Joogivee müümisloa taotlemise teated, 11.07.2011
Terviseameti Põhja talitus teatab, et Osaühing Strantum (registri nr 10731164), asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa, taotleb
joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks
Kasevälja elurajooni, Suurupi, Harku valla piirkonna veevärgile. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas.
Taotletud maksimaalsed piirväärtused: raua sisalduse osas - 400 ning mangaani sisalduse osas 100 mikrogrammi liitris. Joogivee
müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn), info tel 694
3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 11.07.2011
Terviseameti Põhja talitus teatab, et Osaühing Strantum (registri nr 10731164), asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa, taotleb
joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks
Türisalu, Harku valla piirkonna veevärgile. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed
piirväärtused: raua sisalduse osas - 750 ning mangaani sisalduse osas 150 mikrogrammi liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega
seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42, 11619 Tallinn), info tel 694 3700.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 01.09.2010
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab, et on muudetud Osaühingule Strantum 10.05.2010 väljastatud vee
erikasutusluba  nr L.VV/318766 (HR1220),  sest lähtudes Harku Vallavolikogu 22.02.2007 määrusest nr 5 "Harku valla põhja-, lõuna ja
lääneosa veeettevõtja tegevuspiirkond" ja 22.02.2007 määrusest nr 10 "Vee-ettevõtja ülesannete täitmine Harku valla põhja-, lõuna
ja lääneosa veeettevõtja tegevuspiirkonnas"  on Harku Vallavalitsus otsustanud lõpetada alates 31.07.2010 Kumna ja Kütke külades
valla omandis olevate ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemi opereerimise osas koostööst AS Metsaküla Piim ning ülalnimetatud
tegevused võttis üle Osaühing Strantum.Vee erikasutusloasse L.VV/318766 (HR1220) on lisatud liubatud veevõtt Kumna puurkaevust
ja heitvee suunamine suublasse Kumna puhastilt koos kõigi seirekohustustega. Loaga saab tutvuda Tallinnas Viljandi mnt 16 
tööpäevadel kahe nädala jooksul kuulutuse ilmumisest, tel 674 482.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 12.05.2010
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab, et on väljastanud erikasutusloa L.VV/318766 Strantum OÜ-le (reg
nr 10731164) põhjaveevõtuks puurkaevudest üle 5 m³/ööpäevas, reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse Harku vallas
Tabasalu alevikus, Muraste ja Vääna asulates, Rannamõisa, Vääna-Jõesuu, Türisalu külades. vee erikasutusloa väljastamisega seoses
tunnistatakse vee erikasutusload HR01182-L.VV/317141; HR01192-L.VV/317464; HR01015-L.VV.HA-160535;
HR01016-L.VV.HA-160536; HR01017-L.VV.HA-160537; HR01018-L.VV.HA-160538 ja HR0971-L.VV.HA-141158 kehtetuks. Loaga
saab tutvuda Tallinnas Viljandi mnt 16 tööpäevadel kahe nädala jooksul kuulutuse ilmumisest, tel 674 4821.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 30.03.2010
Keskkonnaameti Harju-Järva Rapla regiooni Harju kontor teatab, et OÜ Strantum (reg nr 10731164) taotleb vee erikasutusluba
põhjaveevõtuks puurkaevust üle 5 m³/ööpäevas; reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse Harku vallas Suurupi külas
Kasevälja piirkonnas. Loa taotlusega saab tutvuda Tallinnas Viljandi mnt 16 tööpäevadel kahe nädala jooksul kuulutuse ilmumisest,
tel 674 4821.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 12.02.2010
Terviseameti Põhja talitus teatab, et OÜ Strantum (reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa) taotleb joogivee
müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Vääna-
Jõesuu külas Merekodu elurajooni ja selle lähiümbruse veevarustuse piirkonnas. Joogivesi ei vasta nõuetele mangaani sisalduse osas.
Taotletud maksimaalsed piirväärtused: mangaani sisalduse osas 100 mikrogrammi liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega
seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42, Tallinn), info tel 694 3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 12.02.2010
Terviseameti Põhja talitus teatab, et OÜ Strantum (reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa) taotleb joogivee
müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Vääna-
Jõesuu külas AÜ Terra territooriumi ja selle lähiümbruse veevarustuse piirkonnas. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani
sisalduse osas, taotletud raua maksimaalne piirväärtus - 400 mikrogrammi liitris, mangaani maksimaalne piirväärtus - 100
mikrogrammi liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Terviseameti Põhja talituses (Hiiu 42,
Tallinn), info tel 694 3700.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 11.09.2009
Keskkonnaameti Harju-Järva Rapla regioon teatab, et OÜ Strantum (reg nr 1073164) taotleb vee erikasutusluba põhjaveevõtuks
puurkaevust üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Vääna-Jõesuu külas varem AÜ Terra kuulunud puurkaevust. Loa taotlusega saab tutvuda
Tallinnas Viljandi mnt 16 tuba 16 tööpäevadel kahe nädala jooksul kuulutuse ilmumisest, tel 674 4821.
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Joogivee müümisloa taotlemise teated, 22.01.2009
Tallinna Tervisekaitsetalitus teatab, et OÜ Strantum (reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu) taotleb joogivee müümise
luba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedile mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Rannamõisa külas
(Harjumaa, Harku vald). Joogivesi ei vasta kvaliteedinõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletav maksimaalne piirväärtus:
raua sisalduse osas 500 mikrogrammi liitris ja mangaani osas 100 mikrogrammi liitris.
Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Tallinna Tervisekaitsetalituses (Hiiu 42), info tel 694 3700.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 05.09.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ-le STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa HR1016 (L.VV.HA-160537)
põhjavee võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Vääna külas asuvast puurkaevust, reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks
suublasse. Loaga saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Mustamäe
tee 33, Tallinn. Info tel 672 2496.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 05.09.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa HR1018 (L.VV.HA-160538)
põhjavee võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Türisalu külas Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli territooriumil asuvast
puurkaevust, reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse. Loaga saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse
ilmumisest Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Mustamäe tee 33, Tallinn. Info tel 672 2496.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 05.09.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa HR1017 (L.VV.HA-160536)
põhjavee võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Muraste külas asuvast puurkaevust, reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks
suublasse. Loaga saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Mustamäe
tee 33, Tallinn. Info tel 672 2496.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 05.09.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ-le STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa HR1015 (L.VV.HA-160535)
põhjavee võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Muraste külas Kolmiku maaüksusel asuvast puurkaevust, reovee kogumiseks ja
heitvee juhtimiseks suublasse. Loaga saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa
Keskkonnateenistuses, aadr Mustamäe tee 33, Tallinn. Info tel 672 2496.

Kinnistamisteated, 03.09.2007
Harju Maakohtu kinnistusosakonna Harju kinnistusjaoskonnale on esitatud kinnistamiseks järgmine katastriüksus järgmisele isikule:
Harjumaa, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli 2A, 897 m²; OÜ Strantum.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 27.06.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et võttis menetlusse OÜ STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa taotluse põhjavee
võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Türisalu külas Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli territooriumil asuvast puurkaevust,
reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse. Loa taotlusega saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest
Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Viljandi mnt 16, Tallinn. Info tel 672 2496.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 27.06.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et võttis menetlusse OÜ STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa taotluse põhjavee
võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Muraste külas Kolmiku maaüksusel asuvast puurkaevust, reovee kogumiseks ja heitvee
juhtimiseks suublasse. Loa taotlusega saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa
Keskkonnateenistuses, aadr Viljandi mnt 16, Tallinn. Info tel 672 2496.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 27.06.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et võttis menetlusse OÜ STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa taotluse põhjavee
võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Vääna külas asuvast puurkaevust, reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse.
Loa taotlusega saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Viljandi mnt
16, Tallinn. Info tel 672 2496.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 27.06.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et võttis menetlusse OÜ STRANTUM, reg 10731164 vee erikasutusloa taotluse põhjavee
võtmiseks üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Muraste külas asuvast puurkaevust, reovee kogumiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse.
Loa taotlusega saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Viljandi mnt
16, Tallinn. Info tel 672 2496.
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Joogivee müümisloa taotlemise teated, 07.05.2007
Tallinna Tervisekaitsetalitus teatab, et OÜ STRANTUM, reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee
müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Tabasalu
alevikus ja Rannamõisa külas, Harku vald, Harjumaa. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud
maksimaalsed piirväärtused raua sisalduse osas on 475 mikrogrammi liitris, mangaani sisalduse osas � 100 mikrogrammi liitris.
Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Harjumaa osakonnas (Narva mnt 48, 10150 Tallinn) info
tel 694 3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 07.05.2007
Tallinna Tervisekaitsetalitus teatab, et OÜ STRANTUM, reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee
müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Vääna
piirkonnas, Harku vald, Harjumaa. Joogivesi ei vasta nõuetele raua sisalduse osas. Taotletud maksimaalne piirväärtus raua sisalduse
osas on 620 mikrogrammi liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Harjumaa osakonnas
(Narva mnt 48, 10150 Tallinn) info tel 694 3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 07.05.2007
Tallinna Tervisekaitsetalitus teatab, et OÜ STRANTUM, reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee
müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Muraste
piirkonnas, Harku vald, Harjumaa. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed
piirväärtused raua sisalduse osas on 400 mikrogrammi liitris, mangaani sisalduse osas � 100 mikrogrammi liitris. Joogivee
müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Harjumaa osakonnas (Narva mnt 48, 10150 Tallinn) info tel 694
3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 07.05.2007
Tallinna Tervisekaitsetalitus teatab, et OÜ STRANTUM, reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee
müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Türisalu
piirkonnas, Harku vald, Harjumaa. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed
piirväärtused raua sisalduse osas on 450 mikrogrammi liitris, mangaani sisalduse osas � 150 mikrogrammi liitris. Joogivee
müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Harjumaa osakonnas (Narva mnt 48, 10150 Tallinn) info tel 694
3700.

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 07.05.2007
Tallinna Tervisekaitsetalitus teatab, et OÜ STRANTUM, reg nr 10731164, asukohaga Kooli 2a, Tabasalu, Harjumaa taotleb joogivee
müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks Kasevälja
elurajoonis, Harku vald, Harjumaa. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas. Taotletud maksimaalsed
piirväärtused raua sisalduse osas on 400 mikrogrammi liitris, mangaani sisalduse osas � 100 mikrogrammi liitris. Joogivee
müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Harjumaa osakonnas (Narva mnt 48, 10150 Tallinn) info tel 694
3700.

Vee erikasutusloa väljastamisteated, 02.01.2007
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et väljastas OÜ-le STRANTUM, reg nr 10731164 vee erikasutusloa HR0971 (L.VV.HA-141158)
põhjavee võtmiseks puurkaevudest üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Tabasalu-Rannamõisa piirkonnas tähtajaga kuni 31.12.2011.
Loaga saab tutvuda kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Viljandi mnt 16, Tallinn.
Info tel 672 2496.

Vee erikasutusloa taotlemise teated, 20.12.2006
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et võttis menetlusse OÜ STRANTUM, reg nr 10731164 vee erikasutusloa taotluse põhjavee
võtmiseks puurkaevudest üle 5 m³/ööpäevas Harku vallas Tabasalu-Rannamõisa piirkonnas. Loa taotlusega saab tutvuda kahe
nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest Harjumaa Keskkonnateenistuses, aadr Viljandi mnt 16, Tallinn. Info tel 672 2496.

Saasteloa taotlemisteated, 18.04.2006
Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et STRANTUM OÜ (reg nr 10731164) taotleb välisõhu saasteluba kommunaalkatlamajale, mis
töötab maagaasil, Tabasalus, Harku vallas. Taotlusmaterjalidega saab tutvuda Harjumaa Keskkonnateenistuses Tallinnas, Viljandi
mnt 16, tel 672 2984. 
Huvitatud isikutel ja isikutel, kellele saasteloaga reguleeritud tegevus võib põhjustada varalist kahju või muul viisil kahjustada nende
huvisid, on õigus kahe nädala jooksul, peale käesoleva teate ilmumist, esitada Harjumaa Keskkonnateenistusele saasteloa taotluse
kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
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Kinnistamisteated, 22.03.2005
Tallinna Linnakohtu Harju jaoskonnale on esitatud ajavahemikul alates 14.03.2005 kuni 17.03.2005 kinnistamiseks järgmine
katastriüksus: Harku vald, Tabasalu alevik, Rannamõisa tee 8, 6100 m²; OÜ Strantum.

Kohtuteated, 10.06.2004
Tallinna Linnakohus rahuldas 03. mail 2004 OÜ Strantum hagi OÜ Stamina vastu võla 35 057,30 kr väljamõistmiseks. Kohus
otsustas: hagi rahuldada. Välja mõista OÜ-lt STAMINA võlg 35.07,30 kr OÜ Strantum kasuks. Välja mõista OÜ-lt Stamina OÜ
Strantum kasuks 2800 kr kohtukulu katteks. Kostjal on õigus esitada kaja 20 päeva jooksul arvates resolutsiooni avaldamisele
järgnevast päevast.

Kinnistamisteated, 14.05.2004
Tallinna Linnakohtu Harju jaoskonnale on esitatud ajavahemikul alates 04.05.2004 kuni 07.05.2004 kinnistamiseks katastriüksus:
Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli 3, 7646 m²; Osaühing Strantum;

Joogivee müümisloa taotlemise teated, 12.12.2003
Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond teatab, et OÜ STRANTUM (reg.-nr 10731164, asukohaga Ranna tee 1 Tabasalu
Harku vald Harjumaal) taotleb joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele
ohutu joogivee müümiseks Tabasalu alevikus Harku vallas Harjumaal. Joogivesi ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse osas,
taotletud maksimaalne piirväärtus raua sisalduse osas 500 mikrogrammi/liitris ja mangaani sisalduse osas 100 mikrogrammi/liitris.
Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Harjumaa osakonnas (Narva mnt 48 Tallinn). Info tel 648
4979.
Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond teatab, et OÜ STRANTUM (reg.-nr 10731164, asukohaga Ranna tee 1 Tabasalu
Harku vald Harjumaal) taotleb joogivee müümisluba. Joogivee müümisluba taotletakse kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele
ohutu joogivee müümiseks Muraste asula veevärgi kaudu Harku vallas Harjumaal. Joogivesi ei vasta nõuetele raua sisalduse osas,
taotletud maksimaalne piirväärtus 400 mikrogrammi/liitris. Joogivee müümisloa väljaandmisega seotud dokumentidega saab
tutvuda Harjumaa osakonnas (Narva mnt 48 Tallinn). Info tel 648 4979.

Ühinemisteated, 06.03.2003
Vastavalt 23.08.2002 ühinemislepingule ühinevad OÜ Strantum, reg.-kood 10731164, kui ühendav ühing ning OÜ Tabasalu Soojus,
reg.-kood 10455546 ja OÜ Tabasaliu Vesi, reg.-kood 10412235 kui ühendatavad ühingud. Ainuosanik on ühinemislepingu heaks
kiitnud vastavasisulise ühinemisotsuse vastuvõtmisega.. Ühinenud äriühingu nimeks jääb/saab OÜ Strantum. Lähtudes äriseadustiku
§ 399 lg - st 3 palume võlausaldajatel oma nõuded esitada kirjalikult aadressil Ranna tee 1, Tabasalu, Harku vald 76901 Harjumaa,
kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamist äriseadustiku § 399 lg - s 2 sätestatud tingimustel.

Raportis esitatud info, v.a info maksehäirete kohta, on kogutud avalikest allikatest. AS Creditinfo Eesti teeb kõik endast oleneva, et raportis sisalduv
informatsioon oleks õige ja täpne ning pärineks usaldusväärsest allikast. Creditinfo Eesti ei garanteeri informatsiooni terviklikkust, õigsust ja ajakohasust ega
vastuta kuidagi informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud seadusega.
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