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РЕКОНСТРУКЦИИ
ВО ,,МАЈСКИ ЦВЕТ,, НА МЛЕЧЕН
- НА РЕД РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
Во детската градинка „Мајски цвет“
во УЗ „Владо Тасевски“ (Млечен)
се извршија повеќе реконструкции
и санации, со што значително се
подобрија условите за престој и
грижа на најмладите.
Целосно е заменет покривот на
објектот. Старите азбестни табли се
заменети со нова кровна површина,
со цел да се заштити здравјето на
најмладите, но и да се придонесе во
заштита на животната средина.
Заменет е и подот во градинката,
а со поддршка на Министерството
за животна средина и просторно
плнанирање, целосно се променија
надворешните прозорци и врати,
со што се подобри енергетската
ефикасност
на
установата,
а
заштедата на сметките за топлинска
енергија ќе биде до 30 %. Исто така,
управата на градинката вложи
средства за обнова на тоалетите и
набавка на нов мебел (креветчиња,
шкафови и клупи).

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

промена на надворешната столарија
и обнова на фасадата. За овие
активности, Општината предвиде
буџетски средства од пет милиони
денари, рече Богоев.
Локалната
самоуправа
продолжува
да
инвестира
во
сеопфатно
и
инклузивно
предучилишно образование.

Градоначалникот
на
Општина
Карпош, Стефан Богоев во денешната
изјава за медиуми најави дека
локалната самоуправа се фокусира
на реконструкција и на градинката
„Мајски цвет“, во Тафталиџе 1, на ул.
„Варшавска“.
- Овој објект повеќе години
е во лоша состојба, но, на пролет,
ќе започнеме со реконструкција
на тоалетите, а потоа ќе следи и
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СУБВЕНЦИИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ, ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ, ЕНЕРГЕТСКИ ФАСАДИ

Од понеделник ( 03.02. 2020), ќе стартува субвенционирањето на нови велосипеди и електрични тротинети за граѓаните на Општина Карпош. Со одлука на Советот
на локалната самоуправа, карпошани ќе можат да аплицираат за добивање на субвенции и тоа со 30 % од вредноста, но максимум до 3.000 денари, додека електричните
тротинети ќе бидат субвенционирани исто така со 30 % од вредноста, но максимум до 5.000 денари од вредноста. За оваа акција се предвидени вкупно 500.000 денари
од буџетот на локалната самоуправа, со вклучен данок во субвенцијата. Овие мерки се во насока на намалување на аерозагадувањето, а акцијата ќе се спроведе по
принципот„прв дојден-прв услужен“.
Исто така, со одлука на Советот се предвидува и субвенционирање на проектот „енергетски ефикасни домови“ на станбени згради за колективно домување во Општина
Карпош. Субвенцијата што ќе ја дава Општината по објект ќе изнесува 30%, но не повеќе од 600.000 денари од вкупната инвестиција. Вкупниот износ на финансиската
поддршка на овој проект изнесува 3.000.000 денари. Преку овој проект, освен промена на фасадата со енергетски нова, е предвидено и промена или поставување на
енергетски ефикасен покрив. Пртиоа Општината субвенционира 30%, но не повеќе од 150.000 денари од поправката и санацијата на оштетена покривна конструкција и
кровен покривач.
Условите кои станарите треба да ги исполнуваат за да аплицираат за енергетско ефикасни фасади се: станбените згради за колективно домување да бидат постари
од 25 години, заедницата на сопственици да има донесено Одлука дека сопствениците на посебните делови се согласни да учествуваат со сопствени средства за дел од
вкупниот износ за да се изработи енергетски ефикасна фасада, заедницата на сопственици да има донесено Одлука за избор на најповолна понуда за изведувач за да се
изработи енергетски ефикасна фасада, како и да има донесено Одлука за избор на најповолна понуда за надзор на изведбата за да се изработи енергетски ефикасна
фасада.
Советот на Карпош даде „зелено светло“ и на предлогот на локалната самоуправа да се субвенционира и поправка и санација на лифтовите во зградите во Карпош
и тоа со 30% учество, но не повеќе од 200.000 денари од вкупниот износ на вредноста на поправката или санацијата на постоечкиот лифт. За оваа намена се предвидени
еден милион денари, колку што ќе се издвои од Буџетот и за покривните констукции.
. Советниците дадоа согласност за аплицирање по проектот за добивање на финансиски средства за замена на стари куќни водомери со нови ултразвучни водомери и
интеграција на истите во системот за далечинско отчитување на ЈП „ Водовод и Канализација – Скопје“. Притоа намерата е со оваа активност да бидат зафатени домовите
на сите граѓани во Влае 1 и делумно Влае 2.
На седницата се изгласаа и Одуките за давање согласност за закуп на деловен простор во У.З „ Влае“, М.З „ Бардовци“, М.З „ У.З Нерези“.
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ПОЧНУВА АНКЕТАТА - ГРАЃАНИТЕ
ЌЕ ОДЛУЧАТ ЗА ЗОНСКО ВО КАРПОШ 1
Општина Карпош од денеска започнува со теренско анкетирање
во урбаната заедница Карпош 1, со цел граѓаните да одлучат дали се за
регулирање на паркирањето или не. Оваа анкета се спроведува како резултат
на поднесени иницијативи од заедници на сопственици за воведување на
зонско паркирање.
Посебно обучени тимови од Општината, со легитимација и анкетен лист,
во следниот период ќе ги посетат сите домаќинства во Карпош 1, со цел да се
увиди интересот на граѓаните и да им се дадат подетални информации за тоа
како би функционирал организираниот начин на паркирање. По завршување
на анкетата во Карпош 1, ќе се продолжи со анкетирање на граѓаните од
урбаната заедница Карпош 2.
Тимовите ќе анкетираат секој работен ден од 17:00 до 19:00 часот, а за
време на викендот (сабота и недела) од 10:00 до 13:00 часот.
Во случај граѓаните да не се во нивните домови, анкетен прашалник ќе можат
да пополнат во урбаната заедница во Карпош 1 на ул. „Иван Аговски“ б.б, при
што ќе треба да покажат своја лична карта дека се жители на оваа населба.
Регулацијата на паркингот значи дека граѓаните – резиденти на Карпош
1 ќе имаат право бесплатно да паркираат до три сопствени возилa, а
паркирањето би било организирано и спроведено од ЈП „Градски паркинг“.
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Почнува изведбата на новиот парк во Карпош 4, а Град Скопје ќе објави
јавен конкурс за идејно решение.
Новиот парк ќе се простира на површина од 60.000м2, со ботаничка
градина и спортско - рекреативни содржини.
Започнуваат и активности за рамнење на теренот, на кој се одлагале и
остатоци од скопскиот земјотрес, градежен шут и сл.
Со ова, целосно ќе раззелени потегот од алпинистичката карпа, каде
што веќе интензивно се работи на Спортско - адреналинскиот парк, па се до
бунарите на р.Лепенец. #ЗеленКарпош
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