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ЗАПОЧНУВААТ ДОМАШНИТЕ ПОСЕТИ
ЗА СТАРИ ЛИЦА ВО КАРПОШ

Во општина Карпош започнува да се спроведува услугата „Нега на стари лица во
домашни услови“. Денеска, беше отворена информативната канцеларија за овој
проект, која се наоѓа на мостот „Влајко“, каде што граѓаните ќе можат да добиваат
повеќе информации за услугата.
Постарите и изнемоштени граѓаните, како и лицата со попреченост ќе можат да
добиваат помош во одржување на нивното домаќинство, хигиена, помош при
готвење или купување на продукти, земање медицинска терапија, помош при
движење надвор од домот и сл. Услугите ќе ги даваат сертифицирани негователи
од Црвениот крст, кои поминаа низ процес на обука за работа и нега на постари
граѓани и лица со попреченост.
Во изјавата за медиуми градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев
истакна:
Имајќи предвид дека Карпош е општината со најголем број на возрасни сограѓани,
среќен сум што овие домашни посети стануваат реалност, затоа што беа дел и
од мојата изборна програма во 2017 година.Нашите баби и дедовци, оние кои нè
израснале, заслужуваат достоинствена старост и вистинска грижа.
Сакам да се заблагодарам на МТСП, Црвениот крст и Светска банка, како и до
Одделението за детска, социјална и здравствена заштита во општината, кои
помогнаа во реализацијата на проектот, рече Богоев.
Министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска истакна дека со овој
проект се ангажираат и лица кои биле активни баратели на работа и им се помага
да бидат поконкурентни на пазарот на трудот.
Домашните посети ќе ги спроведуваат обучени негователи од Црвениот крст на
град Скопје.
„Од денес старите лица кои имаат потреба од помош ќе имаат негуватели кои ќе
се грижат за нивните секојдневни потреби. Овие лица ќе бидат и нивни пријатели
и искрено се надеваме дека ќе внесат свежина и радост во нивниот секојдневен
живот и ќе им помогнат. Како и досега така и од сега, поддршката од страна на
Министерството за труд и социјална политика и од општината Карпош е од огромно
значење, а успехот и понатаму ќе зависи од нашата заемна соработка“, изјави
Сузана Тунева Пауновска, секретар во Црвениот крст во Скопје.
Општина Карпош
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ЗАПОЧНА ИЗВЕДБАТА НА КЛУЧКАТА
КАЈ МОМИН ПОТОК ВО КАРПОШ
Градот Скопје започна со изведба на клучката кај Момин Поток, кој претставува
еден од најфреквентните делови во Карпош и Скопје. Предвидена е изградба на
два кружни текови. Првиот кружен тек треба да ја замени крстосницата кај бул. „8
Септемви“ и ул. „Скупи“, а вториот, крстосницата кај бул. „Никола Карев“ и патот
кон Визбегово, обиколницатa и косовската граница.
Денеска, на почетокот на градежните активности, на теренски увид беа
градоначалниците на општина Карпош и градот Скопје, Стефан Богоев и Петре
Шилегов, како и претседателот на Владата, Зоран Заев.
И општина Карпош континуирано вложува во подобрување на инфраструктурата во
Момин Поток и Криви Дол. Паралелно, донесовме и детален урбанистички план за
делот околу касарната „Илинден“. На овој начин, создадовме услови за намалување
и дисперзирање на градбата од централните населби кон северниот дел. Oва е
единствениот начин за да продолжи планскиот урбанистички развој на Карпош и на
Скопје, рече Богоев.
Градоначалникот Петре Шилегов говореше за деталите на проектот, кој по својата
комплексност е најсложен сообраќаен проект за Скопје, од 1965 до денес:
Вкупната должина на сообраќајницата помеѓу двата кружни тека и до пред
раскрсницата со булeвар Словенија изнесува околу 1.600 метри. По должина на целата
сообраќајница ќе биде поставено најсовремено ЛЕД булеварско осветлување,
како и пешачки и велосипедски патеки од двете страни на коловозот. Проектот
предвидува и изградба на надпатник во продолжение на бул. 8-ми септември, над
бул. Никола Карев, со распон од 42 метри, потпорни ѕидови со вкупна должина од
2.000м, атмосферска и фекална канализација, како и 2 моста на реката Серава која
тече под оваа сообраќајница, изјави Шилегов.
Овој потег на дневно ниво го минуваат околу 25.000 возила и со проектот ќе се
придонесе кон трајно решавање на ова сообраќајно „тесно грло“.
Градежните активности ќе траат од 2 до 2,5 години.
Претседателот на Владата, Зоран Заев изјави дека овој инфраструктурен проект
ќе овозможи поврзување на повеќе општини. Тој го изрази своето задоволство од
фактот што во Скопје започна решавањето на децениските напластени проблеми и
се спроведуваат проекти за хуманизација на јавниот простор.
Локалната самоуправа ја следи градежната офанзива на главниот град. Во ек
се реконструкциите на улиците „Париска“ (Тафталиџе 1), „Иван Аговски“ и „Гиго
Михајловски во Карпош 1, како и „Шекспирова“ и „Мирка Гинова“ во Карпош 2.
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КАРПОШ ГИ ОБНОВУВА ДЕТСКИТЕ ИГРАЛИШТА

Во тек се подготвителните активности за реконструкција на улицата
„Париска“ во Тафталиџе 1 и улицата „Иван Аговски“ во Карпош 1. На овие
сообраќајници е воспоставен времен сообраќаен режим, со посебна
вертикална сигнализација (сообраќајни знаци), а во одредени моменти
сообраќајот е регулиран и рачно (со знаменца).
Деновиве се одвива гребење на стариот и оштетен коловоз (асфалт) и од
таа причина, ги замолуваме сите граѓани да не ги паркираат своите возила во
должина на овие улици.
Станува збор за сообраќајници кои се лоцирани меѓу повеќе објекти за
домување, каде што фреквенцијата на луѓе е поголема, но со реконструкциите
ќе се придонесе кон подобри и побезбедни услови за движење на сите
учесници во сообраќајот.
Градежната сезона ќе продолжи и со реконструкција на улиците „Гиго
Михајловски“ во Карпош 1, како и „Шекспирова“ и „Мирка Гинова“ во Карпош
2.
Исто така, претстои обнова и на плочникот во Порта Влае, каде што ќе се
заменат старите и дотраени плочки со нови, а ќе биде поставена и нова
хидроизолација.
На сите граѓани им благодариме на разбирањето и трпението додека се
одвиваат теренските градежни активности.
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Целосно се реконструирани детските игралишта во Влае 1, на улицата
„Драгутин Аврамовски – Гуте“, како и детската зона во Средно Нерези, на
улицата „Козле“ 8 (кај автобуската постојка на последна „57 – ца“).
Општината постави нови тобогани, клацкалки и лулашки, со што се подобрија
условите за детска игра и рекреација во овие делови од Карпош. Овие зони
придонесуваат за облагородување на јавниот простор меѓу објектите за
домување и креирање на содржини за маалски соживот меѓу младите и сите
граѓани.
За реконструкцијата на двете детски игралишта потрошени се околу 590.000
денари, средства од Буџетот на локалната самоуправа, дел од Програмата
на Секторот за екологија и енергетска ефикасност – одржување на урбана
опрема.
По реконструкцијата на овие игралишта, службите на општината продолжија
со обнова и на детското игралиште во Карпош 3, на улицата „Пелистерска“.
Во претходниот период беа реконструирани повеќе детски игралишта: во
УЗ „Владо Тасевски“ (спроти х. „Карпош“), во Карпош 4 (долж „Партизански
одреди“, спроти „Палма“), во Жданец и др.
Ги повикуваме сите граѓани на одговорно и совесно користење на
новопоставената урбана опрема.
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ВО ТЕК Е РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА УЛ. „МИРКА ГИНОВА“ ВО КАРПОШ 1
Во населбата Карпош 1, позади гимназијата „Орце Николов“, во тек е
реконструкцијата на улицата „Мирка Гинова“. Започнати се подготвителните
активности, при што се отстранува стариот и оштетен асфалт.
Оваа сообраќајница со децении не беше реконструирана, така што со овој
инфраструктурен зафат, ќе се подобрат условите за движење на граѓаните
кои живеат во овој дел од Карпош.
Претходно, градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев склучи
Меморандум за соработка со Министерството за транспорт и врски за
обнова на улицата „Париска“, каде што веќе течат градежните активности
на терен.
Инаку, улиците „Мирка Гинова“ и „Шекспирова“ во Карпош 1, како и „Гиго
Михајловски“ и „Иван Аговски“ во Карпош 1 се обновуваат со средства и
поддршка на Светска банка.
Летниот период од годината е најпогоден за инфраструктурни активности и
оттука ги повикуваме сите граѓани на разбирање и почитување на времените
сообраќајни режими.
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