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ПРЕС- РЕЛІЗ

Німецька компанія O.L.T. Consult GmbH надає підтримку Німецькому товариству 
міжнародного співробітництва (GIZ)  в ході реставрації фасадів та системи опалення, а 
також в ході перебудови дахової конструкції дитячого садочку № 12 в м. Ізюм 
Харківської області. Проект фінансується Німецьким федеральним урядом за 
підтримки міста Ізюма.

16 листопада 2017 р. після проведення термоізоляції та реставрації фасадів, інсталяції  
нової системи опалення та будівництва нового дахового перекриття  в м. Ізюм Харківської  
області буде офіційно зданий в експлуатацію дитячий садочок № 12. У будівлі, де  
розташований дитячий садочок,  упродовж багатьох років  не проводилися ремонтні роботи 
та не здійснювалося технічне обслуговування, внаслідок  чого з’явились пошкодження від 
проникнення вологи під час дощів, а щілини в вікнах та протікання даху спричиняли холод у  
приміщеннях.

В ході реконструкції були проведені наступні  роботи: термоізоляція фасадів та монтаж 
багатокамерних вікон, встановлення на існуючий плаский дах двоскатної покрівлі,  
термоізоляція горища, заміна пожежних сходів, нове оформлення вхідного ансамблю. 

Для маломобільних груп населення та людей з особливими потребами було влаштовано 
пандуси та переходи без порогів.  Існуюча система опалення була замінена на сучасну 
енергозберігаючу. Для енергозберігаючої генерації гарячої води тепер наявні в т. ч. сонячні  
колектори,  які, взаємодіючи з централізованою системою теплопостачання, зменшують 
споживання енергії.

Більшість робіт з реконструкції дитячого закладу було замовлено Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та профінансовано з коштів Федерального уряду 
Німеччини. За кошти місцевого бюджету міста Ізюм були організовані малярні роботи у 
внутрішніх приміщеннях.

Компанія O.L.T. Consult GmbH була відповідальна за планування, підготовку тендерної 
документації, нагляд за будівництвом, контроль за витратами та загальний будівельний 
супровід проекту.
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O.L.T. Consult GmbH – німецька консалтингова та інжинірингова компанія з офісами в Дюссельдорфі та 
Києві, яка спеціалізується на наданні комплексних консультаційних та інжинірингових послуг і надає підтримку 
в реалізації проектів західноєвропейських компаній та оорганізаційорганізацій в Україні. www.olt-consult.com
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