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ПРЕС- РЕЛІЗ

Німецька компанія O.L.T. Consult GmbH підтримує Німецьке товариство міжнародного 
співробітництва (GIZ) у модернізації  одного з найбільших психоневрологічних інтернатів 
України. Проект фінансується Німецьким федеральним урядом.  

12 жовтня 2017 р. у с. Червоний Оскіл Ізюмського району Харківської області відбудеться 
закладення капсули часу в будинок майстерні, яке буде символічним початком реконструкції 
корпусу №5 психоневрологічного інтернату під багатофункціональну споруду для реабілітації - з  
фізкультурно-оздоровчими приміщеннями та приміщеннями для трудотерапії. 

Старе приміщення, яке довгі роки перебувало в аварійному стані, буде грунтовно 
перебудовано, утеплено та оздоблено за сучасними стандартами. На його базі буде створено 
реабілітаційну майстерню для трудотерапії, спеціально оснащену для людей з обмеженою 
рухливістю, з приміщеннями для фізичних вправ та гімнастики. Передбачається оснащення 
приміщень сучасними системами опалення, вентиляції, водопроводу та каналізації, пожежної  
сигналізації, сучасними меблями, кухонним обладнанням, обладнанням для трудотерапії,  
сучасними спортивними тренажерами. 

Також цього дня відбудеться урочисте відкриття, після повної перебудови, другого поверху 
блоку №1 психоневрологічного інтернату. У приміщенні, яке експлуатувалося майже 30 років 
було проведено терміново необхідні ремонтні роботи, перебудовано та  оснащено взірцевий 
поверх  для  проживання людей з обмеженими можливостями. Ремонт та перебудова житлових та 
санітарних приміщень було амовлено Німецьким товариством міжнародного співробітництва 
(GIZ) та профінансовано з коштів Німецького федерального уряду. 

Компанія O.L.T. Consult GmbH здійснила проект капітального ремонту та перебудови за 
сучасними європейськими стандартами з використанням високоякісних вітчизняних та імпортних  
будівельних матеріалів. Зокрема,  було утеплено фасади, замінено вікна, оздоблено приміщення 
за сучасними стандартами. O.L.T. Consult GmbH була відповідальна за планування, нагляд за 
будівництвом та комплексний будівельний нагляд за проектом.

Торстен Освальд, директор компанії O.L.T. Consult, зазначає: «Для нас велика честь 
долучитися до проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва та взяти участь у  
цьому вагомому соціальному проекті, який спрямований на підтримку соціальних груп, що 
потребують особливу опіку та увагу - літніх людей, людей з особливими потребами, ветеранів. 
Цей проект демонструє високі стандарти турботи про найбільш вразливі соціальні групи і є  
європейським орієнтиром для суспільства, яке прагне були соціально спрямованим та соціально 
відповідальним». 
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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
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