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СО НОВИ ПРОЗОРЦИ ЗА „МАЈСКИ ЦВЕТ“
- ПОНИСКИ СМЕТКИ ЗА СТРУЈА

Заменикот министер Макрадули, преку бројки, ја посочи важноста од зголемување
на енергетската ефикасност на јавните објекти. Со оваа реконструкција се постигнува
намалување на сметките за електрична енергија за 57.8 % за објектот „Мајски цвет“
на Млечен. Пред замената на прозорците сметката за струја била 11.759 денари, а по
замената, речиси преполовена или 6.805 денари. На овој начин се потврдува и економската
исплатливост на овој проект.
Целта е да ги менуваме нееколошките системи за греење во сите јавни објекти, да ја
подобруваме енергетската ефикасност, а исклучителноо значајно е што Карпош редовно
аплицира на јавните повици за добивање на средства и активно работи на намалување на
аерозагадувањето, рече Макрадули.

Завршени се работите околу целосна замена на прозорците на детската
градинка „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1. На овој начин се подобри енергетската
ефикасност на објектот, а со тоа се намалуваат и трошоците за потрошувачка
на електрична енергија. Ова е трет објект на градинка во Карпош, којшто користи
средства од Планот за чист воздух кој го спроведува Владата преку Министерството
за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).
Во градинката „Мајски цвет“ веќе извесен период се работи и на други
реконструкции, имајќи предвид дека овој објект долги години беше во руинирана
состојба.
Во посета на градинката денеска беа градоначалникот на Општина Карпош,
Стефан Богоев и заменик министерот за животна средина и просторно планирање,
Јани Макрадули.
Претходно беа променети прозорците и вратите и на „Мајски цвет“ на Млечен,
а во Влае 1, во градинката „Пролет“, направивме целосна замена на системот на
греење (од нафта на систем „водзух – вода“), со што спречивме ПМ10 честички да
завршуваат во воздухот.
Во „Мајски цвет“ во Тафталиџе 1 веќе се реконструираа и сите тоалети, а следува
и обнова на фасадата. После повеќе децении целосно ги подобруваме условите во
оваа градинка, рече Богоев.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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ПРОЕКТОТ ЗА „ПАРТИЗАН“
ВО ЗАВРШНА ФАЗА

РАЗЗЕЛЕНУВАЊЕ НА МААЛСКИОТ ЦЕНТАР ВО КАРПОШ 1

Во завршна фаза е изработката на основниот проект за реконструкција на
спортската сала „Наум Наумовски – Борче“ (Партизан), во Карпош 4. Имено, откако
граѓаните го избраа идејното решение подготвено од Меѓународната НВО „Културно
ехо“, деновиве е пред финализација и конечната верзија на основен проект.
Веднаш потоа, Агенцијата за млади и спорт ќе ги започне активностите за
реконструкција на овој култен спортски објект.
Во тој контекст, денеска, во посета на салата и околниот простор беа
градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев и директорот на Агенцијата
за млади и спорт Дарко Каевски.
Како резултат на иницијативата на Општина Карпош овој простор е трајно
заштитен, и тој сега е во владение на локалната самоуправа, а патем се преземаат
активности за што поскоро негово повторно враќање во функција на спортот.
Општина Карпош изврши проверка и на статиката на објектот. Беше
констатирано дека салата е во добра статичка состојба и не е потребно нејзино
уривање до темел, туку реконструкција на делови од објектот и инсталациите.
Во целиот овој процес е вклучен и проектантот на салата, почитуваниот
архитект Трајко Димитров, кој со своите совети и мислења придонесува овој објект
да добие нова вредност.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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Започна раззеленувањето во рамки на новиот маалски центар на ул. „Иван
Аговски“ меѓу зградите 8 и 10, во Карпош 1. На овој простор се засадуваат вкупно
170 украсни растенија, кои целосно го менуваат ликот на овој дел од населбата.
Веќе извесен период, општина Карпош работи на комплетно уредување на
овој дел. Имено, се засадуваат и нови тревници на површина од 1.300 м2 со систем
за наводнување, а веќе е завршено и детското игралиште.
На овој начин, граѓаните добиваат уредена зона за рекреација и маалска
дружба.
Локалната самоуправа оваа година работи на сериозно подобрување на
јавниот простор меѓу зградите. Овие делови се најблиску до граѓаните и затоа се
најпосетени.
Веќе е завршен маалскиот центар во Карпош 2, спроти Драмскиот театар.
Активно се работи и на Спортско – рекреативниот центар во Карпош 3 (во рамки на
ООУ „Лазо Трповски).
Главната цел е секоја населба да добие свое урбано јадро, место каде што
граѓаните, ќе поминуваат поголем дел од своето време, ќе се организираат настани
и маалски дружби.
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ОБНОВЕНО ИГРАЛИШТЕ И УРБАНА ОПРЕМА ВО КАРПОШ 3 КАЈ „ФОНТАНА“

Гумирана подлога, за поголема безбедност на децата и целосно нови реквизити се поставија на детското игралиште во
Карпош 3, на платото кај фонтана.
Во околниот простор, исто така се санираа и дел од клупите за седење. Станува збор за зона, јавен простор, којшто често
пати се користи од жителите на Карпош 3. Тука се социјализираат и дружат помладите сограѓани, но и повозрасните, со што
се постигнува меѓугенерациски соживот.
Локалната самоуправа, овој период сериозно го користи за подобрување на состојбата на сите детски игралишта, платоа
и маалски паркови. Се работи етапно, заради големиот број на вакви зони за рекреација.
Од оваа година, почнавме и со постепена замена на подлогите на игралиштата. Поставуваме гумирани подлоги, со што

се зголемува безбедноста за најмладите, но и се придонесува за помало загадување и прашина во околниот простор.
Во Карпош 3, интензивно се работи и на новиот Спортско – рекреативен центар во рамки на училишниот двор на „Лазо
Трповски“. На овој начин, покрај платото кај фонтана, граѓаните добиваат и простор за спортски активности (кошарка, фудбал,
ракомет, сервис).

Ги повикуваме сите граѓани да ја чуваат урбаната
опрема и при користењето на овие јавни површини
да ги почитуваат мерките за заштита од Ковид –
19 (да се одржува дистанца, да се носат маски и
редовно да се прави дезинфекција).
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9
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