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Сьогодні у світі все більшої популярності набуває рух за охорону 
навколишнього середовища. Основною причиною тому служить по-
ступове виснаження світових ресурсів із зростанням їх споживання. 
Виходячи з цього, готелі прагнуть у міру можливостей відповідати 
поняттю «еко-готель». Всього в світі налічується близько 4 тисяч готе-
лів, які так чи інакше намагаються знизити шкоду, що завдається еко-
логії. 

На сьогоднішній день екологічними готелями є близько 200 готе-
лів групи InterContinental. Для їх будівництва витрачають на 30% мен-
ше матеріалів, а різні вбудовані системи дозволяють використовувати 
менше енергії, ніж це відбувається в інших готелях [1]. 

У 2014 році готель InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso 
Spa отримав спеціальну нагороду від Global Traveler за видатні досяг-
нення в області екологічно чистих розробок, а саме за інноваційну сис-
тему кондиціонування повітря, яка встановлена у готелі. Курорт пер-
шим у світі став використовувати холодну воду океану для охоло-
дження повітря. Від рифу Бора-Бора в океані була прокладена труба 
довжиною 2400 метрів на глибині понад 915 метрів. За допомогою цієї 
труби охолоджене повітря надходить у систему кондиціонування готе-
лю. Завдяки такій системі встановлені в готелі кондиціонери працю-
ють дуже тихо і споживають дуже мало енергії. Вони також не шкід-
ливі для здоров'я, не видають двоокис вуглецю і інші шкідливі пари і 
не сушать повітря [1]. 

Також намагається знизити шкоду, що завдається екології, готель 
Willard InterContinental у Вашингтоні, який повністю обходиться елек-
трикою вітряних електростанцій [1]. 

Великим проектом Inter Continental Hotel Group є Innovation             
Hotel – інноваційний еко-готель, який буде першим 100-відсотково 
екологічним готелем. Innovation Hotel у своїй інфраструктурі викорис-
товує чотири сонячні панелі на даху для нагріву води, щоб знизити 
використання не відновлюваних джерел енергії. Вітряні млини будуть 
генерувати електрику, необхідну для потреб готелю. Невеликі парки, 
розбиті на дахах, допоможуть зберегти приміщення прохолодними у 
спекотні місяці та захищають від холоду взимку, що заощадить енер-
гію, яка потрібна на кондиціонування і обігрів номерів. Також дах з 
тонким шаром ґрунту і зеленими насадженнями допомагає звукоізоля-



 209 

ції. Вся дощова вода, що впала на будівлю готелю, збирається в баки 
на даху і під землею, і після очищення її використовують для змиву в 
туалетах, для поливу рослин, а також для посудомийних машин і мию-
чих пилососів [2]. 

У готелі будуть встановлені вікна з вже переробленого скла, меб-
лі - вже з перероблених матеріалів. У Innovation Hotel гарантується 
використання тільки натуральних компонентів, таких як кінський во-
лос для спальних матраців і килимів, нетоксичні фарби для оздоблення 
будівлі. Всі побутові відходи будуть сортувати, і відправляти на пере-
робку. Харчові відходи передбачається переробляти на біологічне па-
ливо. Їжа, що залишилася на шведських столах, буде герметично упа-
кована і передана в благодійні фонди [2]. 

Україна перебуває в стадії становлення і популяризації екологіч-
ного спрямування в готельному бізнесі. Незважаючи на це, вже існує 
успішний досвід функціонування «зелених» готелів на національному 
ринку. Згідно з офіційними даними по системі «Жива Планета» в 
Україні сертифіковані 3 готелі, а по системі «Золотий ключ» – 10 готе-
лів. Щоб у нашій країні готелі впроваджували екотехнології, необхідно 
активно впроваджувати вітчизняну систему екологічної сертифікації 
[3]. 

З точки зору обмеженості природних ресурсів такий підхід може 
принести значний економічний прибуток в масштабах держави. Також 
треба врахувати і той факт, що буде зберігатися навколишнє середо-
вище, будуть створені додаткові робочі місця для реалізації екотехно-
логій.  

Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що Україна 
перебуває в стадії становлення екологічного напрямку в бізнесі. Не-
зважаючи на це, вже є ефективний досвід функціонування «зелених» 
готелів на національному ринку, що є поштовхом до подальшого роз-
витку цієї тенденції. 
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