Центар ќе ги реконструира дотраените фасади на зградите

Покрај доставеното барање до општината од страна на станбените згради за
реконструкција на нивните фасади, тие треба да исполнат неколку критериуми.
Зградите да се постари од 15 години, да немаат градежни активности во текот на
аплицирањето, сопствениците на станови да се согласни да дозволат
анкетирање

Општина Центар ќе ги реконструира
дотраените фасади на дел од станбените
згради на нејзина територија.
Според плановите на општината во
најавената реконструкција на старите и
дотраени фасади на нејзина територија
се предвидува обнова на старата фасада
со нова термичка, како и замена на
старата и дотраена фасадна столарија со
нова.
Во насока на акциониот план за енергетска ефикасност општината набрзо
ќе распише и конкурс на кој избраните станбени згради со субвенции од
100 проценти ќе добијат нови термички фасади.
Надлежните од Центар информираат дека пријавените згради ќе се
бодуваат по неколку критериуми при изборот.
Градоначалникот на општина Центар, Владимир Тодоровиќ, вчера на
прес-конференција ја најави оваа инвестициска активност и рече дека за
овој проект општината од својот буџет одвоила 30 милиони денари.

- За користење на овие средства, за изведба и реконструкција на фасадите
потребно е да биде формирана и регистрирана заедница на сопственици на
станови, кои треба да достават барање и да исполнат неколку критериуми зградите да се постари од 15 години, да немаат градежни активности во
текот на аплицирањето, сопствениците на станови да се согласни да
дозволат анкетирање, енергетски контроли и промотивни активности да
бидат извршени во нивната зграда/стан, најмалку 70 отсто од
сопствениците на становите сами да ги променат Балконските врати и
прозорци или да земат заем за нивна промена, изјави Тодоровиќ.
Правото на учество, според Тодоровиќ, критериумите како и начинот на
поднесување на пријавите за јавниот повик, општината дополнително ќе
ги објави.

Градоначалникот вели дека со ова жителите на зградите чии фасади ќе се
реновираат ќе добијат подобри услови, а со термичката фасада во иднина
ќе заштедат на топлинска енергија.
Пријавите може да се достават во рок од 60 дена од денот на објавување на
повикот.
- Топлинската фасада ќе ја изведе општина Центар преку своите фирми со кои
работи. Единствена цел е заштеда на топлинска енергија, а потоа разубавување
на зградата, рече Тодоровиќ.
Одговарајќи на новинарско прашање, Тодоровиќ рече дека фасадите ќе бидат
изведени приближно еднакво како што веќе постојат, а ќе може малку естетски
да се дотеруваат со бои. Ќе се користат нови и современи материјали.

