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ПРЕС- РЕЛІЗ
Німецька компанія O.L.T. Consult GmbH надає підтримку Німецькому товариству
міжнародного співробітництва (GIZ) в ході перебудови міського соціального центру під
соціальний готель в м. Харків. Проект фінансується Німецьким федеральним урядом за
підтримки міста Харкова.
14 листопада 2017 р. у Харкові відбудеться урочисте відкриття першого в Україні
комунального закладу «Соціальний готель». Будівля колишнього дитячого садка декілька
років тому вже була частково перебудована містом під територіальний соціальний центр.
Після довгих років перебування в занедбаному стані, без опалення, електрики та
водопостачання, в минулому році інша частина споруди була перебудована під соціальний
готель. За короткий термін на його базі постав сучасний соціальний заклад, покликаний
надавати тимчасовий прихисток людям, які потрапили в складну життєву ситуацію. Перший
поверх соціального готелю адаптовано для маломобільних груп населення.
Дах та фасади було відремонтовано, виконано роботи з їхньої теплоізоляції, замінено всі
вікна та двері. Всередині будівлі проведено повне перепланування та перебудова зон для
проживання і перебування, туалетів та душових кімнат, а також декількох спільних кухонь.
Для маломобільних груп населення облаштовано безбар’єрні під’їзні шляхи та пандуси, а
також відповідно пристосовані санітарно-технічні та кухонні приміщення. Крім того, всі
приміщення соціального готелю оснащено житловими та кухонними меблями місцевого
виробництва, а також сучасним кухонним обладнанням та побутовою технікою.
Проектування, проведення тендерів та технічний нагляд за ходом реконструкції та
перебудови, включаючи житлові кімнати й приміщення соціального та санітарно-технічного
призначення, було замовлено Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та
профінансовано з коштів Німецького федерального уряду. За рахунок міського бюджету
Харкова було проведено заміну покрівлі всієї будівлі, а також впорядковано зелені
насадження та тротуари.
Компанія O.L.T. Consult була відповідальною за проектування, підготовку тендерної
документації, технічний нагляд за будівництвом, здійснювала контроль витрат 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
організацій в Україні. www.olt-consult.com

