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Narva Linnavalitsus
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Jiirelevalve osakond

PAIKVAATLUSE PROTOKOLL nr 272
31.mu2022.a.

NARVA

j
Linnavalitsuse Arhitektuuri- j a
Tulenevalt ehitusseadustiku $ 1 3 0 l6ike 2 punktidest 2 a 3 Nawa
Linnaplaneerimise Ameti jiirelevalve osakonna

LruDMILA SPIRIDONOVA
ja Perekonnanimi)
viis liibi ehitusseadustiku tiiitmise kontrolli ehitises
(ame!

ees-

korterelamu fassaadid ja katusekate

v6i selle

osas:

(tlury41 kfr)

(ehitise nimetus)

Tallinna mnt 6 (katastriS4Py{-l-l-91 :006:0005) Narva linn
1

18000149

(ehitise registikood)

Omanik:

Narva linn, Tallinna mnt 6 korteriiihistu (registrikood 80180252)
Tallinna mnt 6 - 15, Narva 20304, Ida-Virumaa
drireistri vdi isikukood)

@ess,

avastatud, et Narva linnas, aadressil Tallinna
18.01.2022. a on tehtud ehitise iilevaatus, rnille kiiigus on
ega ehitusteatisi'
mnt 6, teostatakse omavoliliselt ehitustitid, mille kohta pole esitatud ehitusprojekti

Teostatud liibivaatuse eesmiirgiks

oli

tuvastada ehitusseadustikus siitestatud nouete rikkumine

korterelamu fassaadil ja katusekattel.
Teostatud oli hoone
a

toimuvad korterelamu rekonstrueerimistddd;

a

ja tsoklikomrsel;
elamus on vahetatud aknad, sh ka trepikojas

a

viilja on vahetatud trepikoja uksed;

a

r

ja viirvitud, tsokli parapett on
elamu tsokkel on rekonstrueefitud. Tsokkel on uuesti krohvitud
viimistletud tsingitud metalliga;
komrse ruumidesse viivad hepid;
elamu fassaadi hoovipoolses osas on lammutatud 1'
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ja

sammaldunud. osa fassaadidest on soditud

.

mitmes kohas on seinad kaetud hallitusega
(grafftti);

.

korterelamu fassaad on visuaalselt ebaesteetilise viilimusega'

Vaatlus on teostatud visuaalselt.

Protokolli koostas:
1amet, ees- ja Perekonnanimi'

Protokolli sain/said kiitte:
Eldm Salmanov
la peretonnanimi, allkiri, kuupaev)

ameg ees-

Juhatuse

liiee

Ada Sokolova
(am4;es- ja perekonnanimi, allkiri, kuuplev)

("-"t"""t- j"p"t"k""-"r"imi,allkiri,kuupaev)

Omaniku esindaja Juhatuse

liige

Natalta Popo*

eet-

ju perekonnanimi, allkiri, kuupdev)

-(urneq
Akt on koostatud viies eksemplaris
Lisa: fototabel kolmel lehel.
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FOTOTABEL
Objekti iilevaatus on tehtud 18.01

Lisa3l.05.2022 protokolli nr 272 juurde' Leht 1/3
krundil'
.2022 kell 1 1:00 Narva linnas, Tallinna mnt 6 asuval

Foto 1. Toimuvad korterelamu rekonstrueerimistddd. Elamu

vdljavahetatud

aknad

ja

tsokkel

rekonstrueeritud.

Foto )T

Viilja on vahetatud

aknad

ja trepikodade uksed, sh

korterelamu rekonstnreerimistddd.
tsokliosa on rekonstrueeritud.

Koostas: Ljudmila SPiridonova
Fotod on tehtud EoS Canon 1200D iihe objektiiviga
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FOTOTABEL
objekti iilevaatus on tehtud

18.01

Lisa31.05.2)2}protokolli m 272 juurde' Leht 2/3
krundil'
.2022 kell 1 1 :00 Narva linnas, Tallinna mnt 6 asuval

ja hepikodade uksed, sh
Foto 3. Toimuvad korterelamu rekonstrueerimistddd. V6lja on vahetatud aknad
komrse ruumidesse viivad
trepikodade aknad, hoone tsokliosa on lekonstrueelitutl, lammutatud on 1.
trepid.

Foto 4. Toimuvad korterelamu

rekonstrueerimistddd.
trepikodade aknad, hoone tsokliosa on
trepid.

Veilja
lamm

vahetatud trepikodade uksed, sh
on 1. komrse ruumidesse viivad

Koostas: Ljudmila Spiridonova
Fotod on tehtud EOS Canon 1200D iihe objektiiviga
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FOTOTABEL
Obiekti iilevaatus on tehtud 18.01.2022 kell

Lisa3l.05.2022 protokolli m 272 juurde. Leht 3/3
1 1 :00 Narva linnas, Tallinna mnt 6 asuval krundil'

Foto 5. Toimuvad korterelamu rekonstrueerimistddd. Elamu aknad on viiljavahetatud,
hoone tsokliosa on rekonstrueeritud.

Koostas : Ljudmila Spiridonova

Fotod on tehtud EOS Canon 1200D iihe obj
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