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ВСТУП 
 

У період сьогодення готельно-ресторанний комплекс становить складне 
підприємство, у якому зайняті сотні людей різних професій для забезпечення 
обслуговування туристів. Кадровий склад готельно-ресторанних комплексів 
достатньо складний і різноманітний, до нього входять фахівці різного рівня 
кваліфікації і різної професійної спрямованості. Відповідно до своїх 
функціональних обов’язків одна частина персоналу спілкується безпосередньо з 
клієнтами, надаючи їм певні послуги, інша частина персоналу не спілкується з 
туристами, але від якості його роботи залежать задоволення клієнтів рівнем 
сервісу, їхнє ставлення до конкретного підприємства. Наразі зростають вимоги 
до фахівців у галузі туризму та готельно-ресторанного сервісу. Створення 
сучасної індустрії туризму вимагає розвиненої інфраструктури з обслуговування 
туристів. 

Сучасний менеджер повинен не тільки володіти технологією 
обслуговування клієнтів, а й мати чітке уявлення про планувальну організацію 
підприємств, що входять до складу туристських і готельно-ресторанних 
комплексів, їхню матеріально-технічну базу та технічне оснащення; розробка 
проєктувальних рішень цих підприємств повинна спиратися на нормативні 
вимоги до проєктування і експлуатації житлових і громадських приміщень 
готельно-ресторанного комплексу. 

Готельний сервіс охоплює цілий комплекс послуг для туристів і є 
ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. 
Туристські послуги, зокрема й у межах готельного обслуговування, належать до 
соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах сучасної 
гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також 
ставить певні завдання в системі підготовки кадрів для туристсько-готельного 
сервісу. Для успішного розв’язання всього різноманіття завдань з 
обслуговування гостей готелів і туристських комплексів потрібно оволодіти 
професійними знаннями й постійно їх удосконалювати [3]. 

Основним завданням навчального посібника є вивчення містобудівельної 
організації території готельно-ресторанного комплексу та архітектурно-
планувальних рішень готелів і ресторанів, як окремих будівель, так і цілісних 
комплексів та аналіз численних вимог і умов для вибору найбільш раціональних 
архітектурно-планувальних рішень. Актуальність теми важко переоцінити, 
оскільки проєкт можна вважати фундаментом майбутнього успіху або провалу 
діяльності готелю. Від того, наскільки правильно підібрано архітектурне 
рішення готелю, розміщення готельно-ресторанного комплексу у 
містобудівному простору безпосередньо залежить, як успішно функціонуватиме 
підприємство, а також на якому рівні знаходиться безпека будівлі. 

 



9 
 

INTRODUCTION 
 

Nowadays, the hotel and restaurant complex is a complicated enterprise that 
employs hundreds of people of different professions to provide tourist services. The 
personnel of hotel and restaurant complexes is quite complex and diverse, it includes 
specialists of different skill levels and different professional orientation. According to 
their functional responsibilities, one part of staff communicates directly with clients, 
providing them with certain services, the other part of the staff does not communicate 
with tourists, but the quality of its work depends on customer satisfaction with the level 
of service, their attitude to the enterprise. Today, the requirements for specialists in the 
field of tourism and hotel and restaurant service are increasing. Creating a modern 
tourism industry requires well-developed infrastructure to service tourists. 

The modern manager must not only know the technology of customer service, 
but also have a clear understanding of the planning organization of enterprises that are 
part of tourist complexes and hotel and restaurant complexes, their material and 
technical bases and technical equipment. The development of design solutions for these 
enterprises should be based on regulatory requirements to the design and operation of 
residential and public areas of hotel and restaurant complexes. 

The hotel service includes a whole range of services for tourists. It is a key factor 
determining the prospects for tourism development in Ukraine. Tourist services, 
including in the framework of hotel services, are classified as social and cultural 
services. They are built on the principles of modern hospitality which enhances their 
role in the development of domestic tourism, as well as sets certain tasks in the training 
system for tourist and hotel service. Successful solving of the wide variety of tasks for 
servicing the guests of hotels and tourist complexes requires professional skills and its 
continuous improvement [3]. 

The main objective of the tutorial is the research of the urban organization of the 
territory of a hotel and restaurant complex, as well as the architectural and planning 
decisions of hotels and restaurants (as individual buildings and holistic complexes) and 
to analyze the numerous requirements and conditions for choosing the most rational 
architectural and planning decisions. The matter is crucial, as the project can be 
considered as the basis for future prosperity or failure of the hotel. The success of an 
enterprise depends on the choice of its architectural design and its location in urban 
space. 

 
 
 
 
 



10 
 

1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ГОТЕЛІВ  
 
1.1 Організаційні засади проєктування готелів 

 
Гостинність ототожнюється з атмосферою доброзичливості, якою 

оточується гість, що відповідає самій сутності туристичної діяльності. 
Гостинність є системою зі створення комфортного перебування мандрівника 
поза місцем постійного проживання. До цієї системи входять послуги 
розміщення, харчування та інші додаткові послуги (побутові, комунікативні 
тощо), необхідні мандрівнику для повноцінної життєдіяльності, послуги, 
пов’язані зі здійсненням мети подорожування (екскурсійні, культурно-
просвітницькі, релігійні, ділові, лікувальні та інші) та послуги дозвілля, які 
урізноманітнюють подорож. Зазначений комплекс гостинності може бути 
забезпечений на основі засобів розміщення. Послуги розміщення і харчування 
протягом століть формування галузі готельного господарства становили основу 
гостинності (разом із медичними, побутовими послугами та послугами, 
пов’язаними з обслуговуванням транспортних засобів). Розвиток і 
урізноманітнення потреб спричинили різноманітність засобів розміщення [7]. 

Індустрія розміщення туристів – невід’ємна частина туристської індустрії. 
Важливе місце в індустрії туризму займає готельний комплекс, широкий і 
різноманітніший характер якого втягує й елементи, пов’язаних з нею секторів 
індустрії, наприклад харчування, відпочинку і розваги тощо. Готель є 
складником індустрії гостинності [1]. 

Комплекс послуг гостинності гарантованої якості надає готель – 
комерційне підприємство, спеціалізоване на наданні комплексу послуг 
розміщення, харчування та інших додаткових послуг, які забезпечують безпечну 
і комфортну життєдіяльність людині, що тимчасово перебуває поза місцем 
постійного проживання. Готелем є тільки те підприємство сфери послуг, 
потужність якого становить не менше 10 місць (номерів) і яке гарантовано може 
забезпечити послуги розміщення і харчування (в обсязі не менше сніданку) та 
надати інші послуги за заздалегідь обумовлену плату. Отже, сама назва «готель» 
надається тільки тим підприємствам, які відповідають законодавчо визначеним 
вимогам [7]. 

Готельне господарство – це складник сфери послуг, основним видом 
діяльності якої є приймання, розміщення, надання різноманітних видів послуг, 
пов’язаних із перебуванням споживачів за межами свого постійного місця 
проживання. Готельне господарство представлене цілою низкою підприємств, 
які належать до таких галузей народного господарства: транспортні, екскурсійні, 
комунально-побутові та ін. Готелі мають із ними договірні відносини [4]. 
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1 ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF HOTEL DESIGN 
 
1.1 Organizational principles of hotel design 

 
Hospitality is identified with an atmosphere of kindness that surrounds a guest. 

It corresponds to the very essence of tourist activity. Hospitality is a system for creating 
a comfortable stay for travellers outside their permanent residence. This system 
includes accommodation, catering and other additional services (personal services, 
communication etc.) which are necessary for a traveller for valuable life activity, travel 
related services (sightseeing, cultural, educational, religious, business, medical 
services) and leisure services that diversify a journey. Such complex of hospitality 
services can be provided on the basis of accommodation. Hospitality and catering 
services over the centuries have shaped the hospitality industry (along with medical, 
household, and transportation services). The development and diversity of needs 
resulted in variety of facilities [7]. 

The tourist accommodation industry is an integral part of the tourist industry. 
Hotel complexes form an important part in the tourist industry. They have wide and 
varied nature that also includes elements related to it by the industry sectors, such as 
food, recreation and entertainment, etc. The hotel is an integral part of the hospitality 
industry [1]. 

The complex of hospitality services of guaranteed quality is provided by a hotel. 
It is a commercial enterprise, specialized in providing a complex of services of 
accommodation, food and other additional services that provide safe and comfortable 
life for a person which is temporarily outside the place of permanent residence. A hotel 
is the only service company whose capacity is at least 10 beds (rooms) and which is 
guaranteed to provide accommodation and catering services (at least breakfast) and to 
provide other services at a pre-determined fee. Thus, the definition "hotel" is given 
only to those enterprises that meet the statutory requirements [7]. 

Hospitality is a component of the service industry. Its main activity is the 
reception, placement, provision of various services related to the stay of consumers 
outside their permanent residence. The hotel industry is represented by a number of 
enterprises from the following branches of the national economy: transport, excursion 
services, communal services and others. Hotels have a contractual relationship with 
them [4]. 
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1.2 Ретроспектива розвитку об’єктів готельно-ресторанного 
господарства 

 
Саме поняття «готель» походить від латинського еквівалента цьому слову 

«hostel», а також англосаксонського «hospitality», що означає гостинність (від 
давньофранцузького «хоспіс», що означає мандрівно-приймальний будинок). 

Пізніше ця назва модернізувалося вже в більш звичне нам, що має 
французьке коріння – «hotel». 

Готель у французькій архітектурі – міський особняк. Зазвичай розміщений 
на відносно невеликій ділянці, відсунений вглиб території і відгороджений від 
вулиці і сусідніх ділянок високими кам’яними огорожами, що утворюють 
замкнений внутрішній двір із парадним в’їздом із вулиці. Сад розміщений 
зазвичай за головним корпусом і зв’язаний з вхідними приміщеннями.  
У XVI–XVII ст. готель – аристократичний житловий будинок із парадними і 
службовими дворами. У XVIII ст. готелями стали називати різноманітні будівлі 
– від міського палацу до невеликого будинку для однієї сім’ї [12]. 

Осередки з надання послуг гостинності мандрівникам виникли в період 
становлення сучасної цивілізації. Подорожуючи з різною метою та намірами 
(паломництво, торгівля тощо), люди потребували притулку, харчування та 
відпочинку [9]. Історія розвитку готельної справи нерозривно пов’язана з 
подорожами. Історія ж подорож сягає своїм корінням ще часів античності – 
подорожі здійснювалися з різною метою і намірами (торгівлі, завоювань, 
відвідування святих місць і храмів, олімпійських ігор тощо). Найдавніші згадки 
про місця для розміщення подорожніх можна знайти в писемних джерелах 
Стародавнього Єгипту. За три тисячі років до нашої ери стародавні єгиптяни вже 
плавали по Нілу, займалися перевезенням величезних брилів, які були головним 
будівельним матеріалом для пірамід. За часів Римської імперії, за 200 років  
до н. е., римляни активно подорожували кораблями, кіньми, завойовуючи чужі 
землі. Багаті римляни любили подорожувати, особливо в Єгипет і Грецію, де їх 
приваблювали морські курорти і місця поклоніння. Римських туристів цікавили 
історія та релігія, вони відвідували грецькі храми, їздили у фургонах, запряжених 
мулами, у місця, де жив великий Сократ. Відомо, що вони відправлялися в 
Єгипет, як і сучасні туристи, щоб побачити піраміди [8].  

На передумови розвитку готельної справи в епоху середньовіччя значно 
впливали релігійні традиції. У цей період значно збільшилася кількість 
паломників. Монастирі гостинно приймали паломників, організовували для них 
нічліг і харчування [9]. Більшість мандрівників були місіонерами, священниками 
і пілігримами, які подорожували до святих місць. Вони відвідували двори для 
нічлігу, які стали будуватися ближче до храмів і монастирів.  
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1.2 Retrospective of the development of hotel and restaurant industry 
 

The concept of "hotel" comes from the Latin equivalent of the word "hostel", as 
well as the Anglo-Saxon word "hospitality" which means hospitality (from the ancient 
French "hospice" which means travelling and hosting house). 

Later this name was upgraded to the word "hotel" which is more familiar to us 
and has French root. 

«Hotel» in French architecture is a city mansion. Usually located in a relatively 
small area, offset into the grounds and enclosed by high stone fences from the street 
and adjacent areas that form a closed courtyard with a front entrance from the street. 
The garden is usually located behind the main building and is connected to the 
entrances. In the XVI–XVII centuries «hotel» is an aristocratic apartment building with 
ceremonial and service yards. In the XVIII century hotels were referred to various 
buildings, from a city palace to a small single-family home [12]. 

The places for hospitality services to travellers emerged during the formation of 
modern civilization. People travelled for different purposes (pilgrimage, trade, etc.) 
and required shelter, food and rest [9]. The history of the hotel business is inextricably 
linked to the travelling. The history of journeys goes back to antiquity. Trips were 
carried out with different purposes and intentions (trade, conquests, visits to holy places 
and temples, the Olympic Games, etc.). The earliest references to traveller 
accommodation can be found in the written sources of Ancient Egypt. For three 
thousand years BC, the ancient Egyptians had already sailed the Nile, engaged in the 
transportation of huge pillars, which were the main building material for the pyramids. 
During the Roman Empire, 200 years BC, the Romans actively travelled by ships and 
horses conquering outsider lands. Rich Romans loved to travel, especially to Egypt and 
Greece where they were attracted to seaside resorts and places of worship. Roman 
tourists were interested in history and religion, they visited Greek temples, went in vans 
harnessed by mules to places where great Socrates lived. They are known to have 
travelled to Egypt, as modern tourists do, to see the pyramids [8]. 

The development of the hotel business in the Middle Ages was influenced by 
religious traditions. During this period, the number of pilgrims increased significantly. 
The monasteries welcomed pilgrims and arranged lodging and food for them [9]. Most 
of travellers were missionaries, priests, and pilgrims who travelled to holy places. They 
stayed for the night at yards, which became closer to temples and monasteries. 
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Умови проживання залишалися доволі примітивними, обслуговували 
заїжджий двір раби, що знаходяться в служінні священників і настоятелів храмів. 

Однак в тому значенні, яке їм надається сьогодні, готелі з’явилися всього 
лише кілька століть тому. Першим готелем, відкритим у США, був City Hotel з 
70-ма номерами на Бродвеї в Нью-Йорку. Ця знаменна подія відбулася в 1794 р. 
Першим справжнім готелем – із коридорними, реєстратурою, із замками на 
дверях номерів – був Tremont House на 70 номерів, відкритий в Бостоні в 1829 р. 
У США більшість готелів були справжніми архітектурними шедеврами – з 
просторим вестибюлем, із бальним залом, із чудесами сантехніки, і навидь з 
такими нечуваними в Європі того часу зручностями, як ліфт, перший з яких був 
змонтований в нью-йоркському готелі на П’ятій авеню в 1859 р. Першим готелем 
з електричним освітленням був Hotel Everett теж у Нью-Йорку [10]. 

Узагалі, у XIX столітті саме як у США, так і у Європі кращі готелі були 
забезпечені усіма сучасними зручностями, включаючи гаряче водопостачання, 
центральне опалення і каналізацію. Завдяки технічному прогресу, 
розпочинається будівництво багатоповерхових готельних будівель, насамперед, 
у великих містах і туристичних центрах того часу. 

З’являється потреба в будівництві готелів при великих університетах і 
наукових центрах, у портових містах і інших транспортних вузлах. Кожен готель 
зазвичай орієнтувався на обслуговування контингенту, що специфічний для 
нього: представники вищого суспільства, середнього класу, студенти, 
комівояжери, транспортні робітники тощо. Кожна категорія споживачів 
визначала набір послуг, рівень комфорту і цін, що встановлюються готелем. 

У середині XIX століття в Європі з’явилися фахівці – професіонали 
готельної справи. Ними стали власники готелів, для яких вже недостатньо було 
освоїти лише кілька прийомів гостинності. Тепер господар готелю керував цілим 
колективом, а сам готель мав внутрішній поділ на різні служби (насамперед в 
окрему службу виділився ресторан із кухнею, потім з’явилися служба прийому і 
господарсько-технічний відділ). У повсякденну мову увійшли назви нових 
готельних професій: консьєрж, швейцар, портьє, грум тощо [10]. 

Відродження європейської готельної індустрії почалося відразу після 
Другої світової війни, а з кінця 1950-х років відраховується історія сучасного 
готельного бізнесу. «Золота ера», або «золоті дні» готельної індустрії тривали 
майже 20 років: з початку 1960-х років і до кінця 1980-х. Це була епоха високого 
завантаження і масштабного будівництва нових засобів розміщення. Тоді 
інвестори активно вкладали кошти в готельний бізнес. 

Ретроспектива започаткування та розвитку готельної індустрії має широку 
та розвинуту історію, її можливо вивчати шляхом спектрування на певні періоди.  
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The living conditions were quite primitive. They were operated by servant's 
which were in service of the priests. 

However, in the sense given to them today, hotels appeared only a few centuries 
ago. The first hotel opened in the US was the City Hotel with 70 rooms on Broadway 
in New York. The famous event took place in 1794. The first real hotel (with corridors, 
reception, door locks) was “Tremont House” with 70 rooms which opened in Boston 
in 1829. In the US, most hotels were architectural masterpieces with a spacious lobby, 
ballrooms, and the wonders of plumbing, in some cases, with such amenities as an 
elevator, the first of which was mounted in New York hotel on Fifth Avenue in 1859. 
The first hotel with electric lighting was Hotel Everett in New York [10]. 

In general, in the 19th century, both in the United States and in Europe, the best 
hotels were provided with all modern amenities, including hot water, central heating 
and sewerage. Due to technological advances, construction of multi-storey hotel 
buildings begun, especially in the major cities and tourist centers of that time. 

It became necessary to build hotels at major universities and research centers, in 
port cities and other transport hubs. Of course, each hotel focused on servicing its 
specific contingent: representatives of the high society, middle class, students, 
salesmen, transport workers, etc. Each category of consumers defined the set of 
services, comfort level and prices set by the hotel. 

In the middle of the XIX century, professionals of the accommodation industry 
appeared in Europe. They became the owners of hotels. For them it was not enough to 
master only a few hospitality techniques. An owner of a hotel was in charge of the 
whole staff, and the hotel had an internal division into different services (first of all a 
restaurant with a kitchen was separated to a separate service. Then appeared reception 
service and economic and technical departments). The names of new hotel professions 
were included in the everyday language: concierge, doorman, porter, groom, etc. [10]. 

The revival of the European hotel industry began immediately after the war, and 
since the late 1950s the history of modern hotel business has been traced. The Golden 
Age or golden days of the hotel industry lasted for almost 20 years: from the early 
1960's till the end of the 1980's. It was an era of high loading and large-scale 
construction of new placement facilities. At that time, investors actively invested in 
hotel business. 

The establishment and development of the accommodation industry has a broad 
and well-developed history and can be explored by searching the specific periods. 
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В еволюції світового готельного господарства виділяють періоди, які 
відповідають історичним етапам розвитку суспільства (рис. 1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Основні історичні віхи виникнення індустрії гостинності 

 

До І періоду суспільного розвитку зараховують згадки про перші 
підприємства індустрії гостинності – таверни. Їх можна знайти в манускриптах 
епохи античності (VIII ст.– V ст. до н. е.). У ті далекі часи Єгипет вважався не 
тільки місцем зосередження пам’ятників культури (про що свідчать написи на 
пірамідах, залишені екскурсантами і туристами античності), але і лікувальним 
курортом. Для туристів споруджувалися наметові містечка, павільйони, 
різноманітні будівелі та споруди для мандрівників, а також організовувалося їхнє 
харчування і побутове обслуговування [9]. 

Активний розвиток торгівлі та пов’язаних з нею подорожей зумовили 
необхідність організації для мандрівників не тільки послуг харчування, а й 
ночівлі, безпеки, а також забезпечення відпочинку для в’ючних тварин. Для 
задоволення потреб та надання гарантії для повторних приїздів мандрівників 
городяни міст будували приміщення для ночівлі, склади для товарів, стійла для 
коней і верблюдів [10]. 

Перші пам’ятники організованого будівництва об’єктів гостинності, 
знайдені на території Близького Сходу, датовані II тисячоліттям до н. е., зокрема 
будинки для купців і мандрівників будували на транзитних шляхах біля водних 
джерел, вони мали назву «караван-сарай» (рис. 1.2). 

У цей період суспільного розвитку, як вважають історики, з’явилися перші 
вітальні і заїжджі двори – прообрази сучасних готелів і ресторанів.  



17 
 

The evolution of the world hotel industry includes the periods that correspond 
to the historical stages of the society (Fig. 1.1). 

 

 
Figure 1.1 – The main historical milestones of the accommodation industry 
 
The earliest mentions of the first hospitality enterprises – taverns – were in the  

I period of social development. It can be found in the manuscripts of antiquity. In those 
days Egypt was considered not only a place of concentration of the monuments of 
culture (as evidenced by the inscriptions on the pyramids left by excursionists and 
tourists of antiquity), but also a health resort. This led to the construction of tent camps, 
pavilions, all kinds of buildings and facilities for travellers and also to the organization 
of catering and consumer services [9].  

The active development of trade and trade-related travels necessitated travellers 
to organize not only food services but also accommodation and security, as well as 
providing recreation for animals. To meet the needs and to guarantee revisiting of 
travelers, townspeople built facilities for accommodation, warehouses for goods, 
stables for horses and camels [10].  

The first monuments of the organized construction of hospitality objects found 
throughout the Middle East, dated to the II Millennium BC. For merchants and 
travellers they were built on transit routes or near water sources and had the name 
"caravanserai" (Fig. 1.2).  

In this period of social development, as historians believe, the first living houses 
and Inns appeared. They were the prototypes of modern hotels and restaurants. 
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Наприклад, згадки про таверни містяться в античних манускриптах, одним 
з яких є Кодекс царя Вавилона Хаммурапі, написаний приблизно  
в 1700 р. до н. е. [9]. 

У Стародавній Греції в I тисячолітті до н. е. таверни відігравали велику 
роль у соціальному та релігійному житті. Одночасно їхня кількість була 
незначною, оскільки мандрівники пересувалися по країні повільно і багатьом із 
них доводилося розраховувати на послуги гостинності в приватних будинках. 

Розвиток торгівлі, особливо у таких містах, як Рим, Афіни, були пов’язані 
з тривалою подорожжю, що зумовило появу постоялих будинків – одно-, 
двоповерхових будівель з окремими кімнатами для мандрівників (рис. 1.2). Крім 
ночівлі за окрему плату мандрівники мали послугу харчування, заміну коней або 
налагодити упряж, вози. 

 

Караван-сарай (постоялий будинок)  
в Ірані 

II–I тисячоліття до н. е. 
 

Караван-сарай у Кносі  
(1400 рік до н. е.) 

Рисунок 1.2 – Перші пам’ятники організованого будівництва предтечі готелів 

Найбільша кількість заїжджих дворів існувало на території Римської 
імперії. Давньоримські постоялі двори розташовувалися уздовж головних доріг 
у містах і поселеннях на відстані один від одного приблизно 25 миль (40,225 км). 

За часів панування імператора Октавіана (63 рік до н. е. – 14 рік н. е.) 
з’явилися так звані: mansiones і stationes, їх можна вважати першими спалахами 
з надання готельних послуг. Вони були власністю держави, одним із джерел 
державних доходів, що надавало можливість здійснювати товарообмін у межах 
осередків розміщення. Під час перебування мандрівникам гарантували особисту 
безпеку і безпеку для їхніх товарів, що було засвідчено у Кодексі Хаммурапі. У 
цьому документі вперше були сформульовані «Права гостинності» [8]. 
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For example, the mention of the tavern was in ancient manuscripts, one of which 
is the king of Babylon Code of Hammurabi, written around 1700 BC [9].  

In Ancient Greece in the first Millennium BC taverns played an important role 
in the social and religious life. At the same time their number was negligible, as the 
travellers moved across the country slowly and many of them relied on hospitality 
services in private homes.  

The development of trade, especially in such cities as Rome and Athens, was 
connected with a long journey. It led to the emergence of Inns houses – one-story, two-
story buildings with separate rooms for travellers (Fig. 1.2). In addition to lodging for 
a fee travellers had the catering services, replacement of horses or harnessing carts. 

 
 
 

Carvanseray (inn) 
in Iran 
II-I BC 

Carvanseray at Knossos 
(1400 BC) 

Figure 1.2 – First monuments of the organized construction of the hotel’s 
predecessors 

 
Most of Inns existed in the Roman Empire. The Roman Inns were located along 

the main roads in cities and settlements at a distance of approximately 25 miles  
(40,225 km).  

During the reign of the Emperor Octavian (63 BC – 14 AD) the mansiones and 
stationes emerged. They can be considered as the first spike in providing hotel services. 
They were the property of the state and were the one of the sources of state revenues 
which gave the opportunity to carry out the exchange of goods within lodging units. 
During their stay travellers got ensurance of the personal safety and security for their 
goods that were recorded in the Code of Hammurabi. This document was the first that 
formulated the "Law of hospitality" [8]. 
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Після падіння Римської імперії інтерес сфери послуг гостинності змістився 
з обслуговування мандрівників на відвідувачів інших категорій. Якщо люди і 
подорожували, то здебільшого ці поїздки були пов’язані або з королівським 
двором, або з церквою. Поступово форми готельного обслуговування 
розвивалися і удосконалювалися [9]. 

II період розвитку готельного господарства характеризує епоху 
Середньовіччя. На передумови розвитку готельної справи в епоху Середньовіччя 
значно впливали релігійні традиції. У цей період значно збільшилася кількість 
паломників. Монастирі гостинно приймали паломників, організовували для них 
нічліг і харчування. 

У цей період з’явилися й інші осередки, які здійснювали подібні функції. 
Наприклад, імператор Карл Великий (742–814 pp. до н. е.), як покровитель 
церкви заснував спеціальні будинки для відпочинку прочан, де надавали 
безкоштовно нічліг, харчування, послуги цирульника і шевця, навіть освячували 
місце для поховання (рис. 1.3). Ці притулки для паломників утримувала чернеча 
католицька громада [8]. 

 

  

Госпіція. Абатство Святої Марії (1088 р.), 
м. Йорк, Великобританія 

Старовинний бенедиктинський монастир 
Святого Іоанна (між 774 та 778 р н. е.),  

сел. Мюстаір, Швейцарія 
 

Рисунок 1.3 – Перші пам’ятники організованого будівництва предтечі готелів 

Значний розвиток готельної справи в Європі спостерігається тільки з VIII-
IX ст. після того, як Карл Великий (768–814 рр.) видав едикт, яким зобов’язав 
монастирі та церкви утримувати «госпіціі» – хатинки, які надавали 
мандрівникам і прочанам ночівлю, харчування, відпочинок, лікувальні 
процедури, ванну (рис. 1.3). Тарифів на номери не було, але завжди сподівалися 
на якісь жертви. Найбільшого поширення «госпіціі» набули в Швейцарії, яка 
завдяки старим традиціям і сьогодні вважається найавторитетнішою в галузі 
готельного господарства та готельних послуг [9]. 
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After the fall of the Roman Empire the interest of the accommodation industry 
shifted from the service of travellers to the visitors of other categories. The most trips 
were connected either with the Royal court or with the Church. The forms of hotel 
services gradually improved [9].  

The II period of the development of the accommodation industry characterizes 
the Middle Ages. The development of hotel business in the Middle Ages was greatly 
influenced by the religious traditions. During this period, the number of pilgrims 
significantly increased. Monasteries hosted the pilgrims organizing a bed and food for 
them.  

During this period there were other centers, which carried out similar functions. 
For example, the Emperor Charlemagne (742 – 814 AD) as a patron of the Church, 
established special houses for the recreation of pilgrims, where accommodation, food, 
barber and shoemaker services were provided. There was even a consecrated place for 
burial (Fig. 3). The shelters for the pilgrims were kept by the monastic Catholic 
community [8]. 

 

  
Refuge. The Abbey of St. Mary  

(1088) 
York, UK 

Old Benedictine monastery of St. John  
(774–778) 

Mustair, Switzerland 
 

Figure 1.3 – First organized constructions of hotels predecessors  
 
Significant development of the hotel business in Europe is observed only from 

VIII-IX centuries after Charlemagne (768–814) issued an edict obliging monasteries 
and churches to keep "refuges" – houses that provided travellers and pilgrims with 
accommodation, food, rest, medical procedures, and a bath (Fig. 1.3). There were no 
room rates, but some favours were expected. The most widespread "refuge" was in 
Switzerland. Due to its old traditions it is still considered as the most authoritative 
enterprise in the field of hospitality and hotel services [9]. 
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III період розвитку готельного господарства припадає на Новий час  
(XVI ст. – початок XX ст.), характеризує як етап становлення раннього 
капіталізму. Саме тоді відбувався інтенсивний розвиток готельної справи. 
Концентрація виробництва в містах, пошуки вигідних ринків збуту продукції, 
встановлення міжнародних зв’язків сприяли міграції значної частини населення. 
Завдяки цьому різко зросла кількість готелів у багатьох країнах світу. 

Характерною особливістю XVI ст. була поява кав’ярень, які стали 
центрами культурного і літературного життя того періоду. Перші кав’ярні 
з’явилися у 1652 році в м. Лондоні та в 1683 р. в м. Відні. Цьому сприяло 
поширення в Західній Європі таких напоїв, як кава і чай. 

До цього періоду належить відкриття у Парижі (1553 р.) першого 
ресторану «Тур д’Аржан», який протягом двох століть залишався унікальним 
елітним закладом (рис. 1.4). 

 

  
Готель «Савой» (1881 р.), 

м. Лондон, Великобританія 

Ресторан «Тур д’Аржан» 
 (La Tour d'Argent) (1553 р.),  

Париж, Франція 
Рисунок 1.4 – Поява потужних підприємств готельно-ресторанного 

господарства 
 

Під час Великої французької революції 1789–1799 pp. у зв’язку із 
еміграцією французьких шеф-кухарів в інші держави ресторанний бізнес почав 
розвиватися в усьому світі. Зокрема, у 1898 р. у Лондоні відкрився готель 
«Савой» (рис. 1.4), яким керував Цезар Рітц (зараз – це готелі мережі  
«Рітц-Карлтон») [8]. 

Особлива роль у розвитку підприємств готельного господарства належить 
США. На думку істориків, перший заїжджий двір у цій країні з’явився значно 
пізніше, ніж у Європі (1607 р.). Одну з перших таверн було відкрито у м. Бостон, 
(1634 р.), а вже у м. Нью-Йорку таку таверну відкрили голландці (1642 р.). Саме 
починаючи з того періоду таверни стали центрами громадського життя, та 
виникали не тільки у великих містах, але і вздовж великих доріг [8]. Характерним 
для цього історичного періоду є відкриття готелів при вокзалах. 
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The III period of development of the accommodation industry was in New time 
(XVI century – the beginning of XX century). It is characterized as the stage of early 
capitalism. There has been an intense development of hotel business. The concentration 
of production in cities, the search for profitable markets, the establishment of 
international relations contributed to the migration of a significant part of the 
population. This sharply increased the number of hotels in many countries.  

The specific feature of the XVI century was the emergence of coffee houses, 
which became centres of cultural and literary life of the period. The first coffeehouses 
appeared in 1652 in London and in 1683 in Vienna. This was facilitated by the spread 
of such beverages like coffee and tea in Western Europe.  

The opening of the first restaurant "Tour d'argent"in Paris (1553) refers to this 
period. It was the unique elite institution for two centuries (Fig. 1.4). 

 

  
Savoy Hotel (1881), 

London, UK 
La Tour d'Argent (1553), 

Paris, France 
 

Figure 1.4 – The emergence of the powerful enterprises in hotel and restaurant 
business 

 
During the great French revolution of 1789–1799 pp. in connection with the 

emigration of French chefs to other countries, the restaurant business began to grow 
worldwide. In 1898 the hotel "Savoy" in London was founded (Fig. 4). It was managed 
by Caesar Ritz (now it is the hotel chain "Ritz-Carlton") [8].  

In the development of the enterprises of accommodation industry, the United 
States plays a special role. According to the historians, the first inn in the country 
appeared later than in Europe (1607). One of the first taverns opened in Boston (1634). 
In New York city such a tavern was founded by the Dutch (1642). It is since that period 
taverns became centers of social life, not only in large cities but also along the major 
roads [8]. The opening of hotels at the stations is the peculiarity of this historical period.  
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Першим американським готелем, розташованим у спеціально побудованій 
для нього будівлі, був відкритий 1794 року в Нью-Йорку 73-кімнатний City Hotel 
(рис. 1.5). На той час під готелі пристосовували переважно житлові будинки. Це 
стало поштовхом для будівництва таких закладів у м. Бостоні (Exchange Coffee 
House), у м. Балтіморі City Hotel), у Філадельфії (Mansion). Першим 
багатоповерховим готелем (хмарочосом) став нью-йоркський готель Adelphi, що 
мав до 6 поверхів [9].  

 

City Hotel (1794 р.), 
м. Нью-Йорк, США 

«Редісон Блу Бадишер Хоф»  
(Radisson Blu Badischer Hof 4*) (1801 р.), 

м. Баден-Баден, Німеччина 
 

Рисунок 1.5 – Поява потужних підприємств готельно-ресторанного 
господрства 

 
У 1801 р. у Німеччині був відкритий першокласний готель «Бадіше-Хоф» 

у Баден-Бадені. Готель «Редіссон Блу Бадішер Хоф» (колишній «Штейгенбергер 
Бадішер Хоф») розташований в розкішному парку, у центрі курортної зони, 
поряд з питною колонадою (рис. 1.5). Нині це є першокласний готель, але  
раніше – колишній монастир капуцинів, з майже двохсотрічною історією. 
Єдиний готель, що має свій басейн із термальною водою і доступом термальної 
води в номери, а також єдиний готель у місті, де вже багато років успішно 
працює один з оздоровчо-косметичних центрів інституту Mireille Guillou, 
широко відомого своїми дослідженнями в сфері таласотерапії. За період від 
початку ХІХ ст. до його середині було заснована велика кількість готелів у 
Швейцарії. Зокрема, у 1812 році в центральній Швейцарії почав діяти готель 
«Риги-Клес-терли», у 1832 р. – готель Фальхорн, у 1859 р. – «Гранд-готель 
Швайцер-хоф» у м. Інтерлакен. Побудований у 1861 році готель Moris у  
м. Парижі вже мав 700 номерів з водою, ліфтом та рестораном на 1500 місць. 
Разом із відкриттям упорядкованих готелів і розкішних ресторанів до послуг 
клієнтів були створені і нові розважальні заклади: нічні клуби, кабаре тощо. 
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The first American hotel, located in a specially constructed building, opened in 
1794 in New York. It was "City Hotel" with 73 rooms (Fig. 1.5). At that time, dwelling 
houses were adjusted to the hotel buildings. It was the impetus for the construction of 
such establishments in Boston ("Exchange Coffee House"), in Baltimore ("City 
Hotel"), in Philadelphia ("Mansion"). The first high-rise hotel (skyscraper) was 
"Adelphi" in New York which had up to 6 floors [9].  

 

City Hotel (1794), 
New York, USA 

Radisson Blu Badischer Hof 4* (1801) 
Baden-Baden, Germany 

 
Figure 1.5 – The emergence of the powerful enterprises in hotel and restaurant 

business 
 
The first-class hotel "Badischer Hof" in Baden-Baden was founded in 1801 in 

Germany. The hotel "Radisson Blu Badger Hof" (the former "Steigenberger Badger 
Hof") is located in the luxurious park in the heart of the resort, near the drinking 
colonnade (Fig. 5). Now it is a first-class hotel, but it used to be a Capuchin monastery 
with the nearly two-hundred-year history. It is the only hotel that has its own pool with 
thermal water and thermal water access in the rooms. It is also the only hotel where the 
one of health and beauty centers of the Institute Mireille Guillou for many years 
successfully works, widely known for its research in the field of thalassotherapy. For 
the period from the beginning to the middle of ХІХ century a large number of hotels 
was founded in Switzerland. In 1812 in Central Switzerland the hotel "Riga-cles-Terly" 
started its functioning, in 1832 – the hotel “Fullhorn”, in 1859 – "Grand hotel 
Schweizer Hof" in Interlaken. Built in 1861, the hotel "Moris" in Paris had already 700 
rooms with water, a lift and a restaurant with 1,500 seats. Together with the opening 
of well-ordered hotels and luxury restaurants, new entertainment venues (night clubs, 
cabarets and the like) were established.  
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Наприкінці XIX ст. у великих містах з’явилися готелі з сучасними 
зручностями: каналізацією, гарячим водопостачанням, центральним опаленням, 
піднімальними машинами (прототипами ліфтів), електрикою в номерах тощо. До 
таких готелів належать і паризький Grand Hotel, який було відкрито у 1862 році. 
Поступово вдосконалюється їх технічне обладнання, змінюються форми і 
методи обслуговування [9]. 

VІ період – початок XX ст. – період після Другої світової війни, до нашого 
часу. 

Зміни в європейській готельній індустрії на початку XX ст. пов’язані зі 
змінами у суспільстві: прискорюється ритм життя (удосконалюються засоби 
пересування, з’являється радіо, телефонний зв’язок, набуває поширення 
електричне освітлення), проходить перебудова суспільства в бік демократизації 
що спричиняє появу попиту на стандартизоване обслуговування – комфортне і 
економне [11]. 

У міжвоєнний період, а особливо після Другої світової війни готельна 
справа перетворилася у потужну галузь господарства й стала найважливішим 
чинником (для деяких країн – вирішальним) джерела надходження валюти. 
Англійці, наприклад, відзначають, що туризм займає 4-е місце серед експортних 
галузей господарства Великобританії. 

Цей період розвитку готельного господарства пов’язаний з бурхливим 
розвитком різних засобів транспорту, особливо автомобільного та авіаційного, 
пожвавленням міжнародної торгівлі та культурних зав’язків між країнами і 
подальшим розвитком туризму. 

У цей період відбувається подальша диференціація готелів за 
функціональним призначенням. У зв’язку з колосальним розвитком 
автомобільного транспорту з’являються нові типи готельних комплексів для 
автотуристів (мотелі, кемпінги тощо). Розвиток водного туризму також сприяв 
появі нових типів готельних комплексів (ботели, ботокемпінги, флотелі, 
флотокемпінги). 

У багатьох країнах світу значна частина готелів стала належати або 
контролюватися акціонерними готельними корпораціями. Район дії кожної 
корпорації зазвичай значно перевищує територію однієї держави. 

Після Другої світової війни готельне господарство розвинених країн 
перетворилось на значну галузь – «готельну індустрію» зі своїми інститутами, 
послугами, виробничим циклом, методами організації та управління 
виробництвом, що для багатьох країн стало реальним джерелом доходів і 
отримання іноземної валюти [8]. 

Із 1960 р. бере початок будівництво нових підприємств готельного 
господарства на Середземних курортах, а пізніше і в скандинавських країнах.  
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In the late XIX century, the hotels with modern amenities (sewer, hot water, 
central heating, lifting machines (prototypes of elevators), electricity in the rooms, and 
the like) appeared in the cities. Grand Hotel in Paris, opened in 1862, belongs to such 
hotels. Their technical equipment is gradually being improved, forms and methods of 
service are changing [9].  

The VI period of the accommodation industry development comprised the 
beginning of XX century to the period after the Second world war and to our time.  

Changes in the European accommodation industry of the early XX century were 
associated with the changes in society and accelerated pace of life (improved vehicles, 
the advent of radio, telephone, widespread electric lighting). The society is being 
restructured towards democratization, which leads to the demand for standardized 
services – comfortable and economical [11].  

In the interwar period, and especially after the Second World War, the hotel 
business became a powerful branch of the economy and became the most important 
factor (for some countries – a decisive factor) of source of currency. The British, for 
example, note that tourism ranks 4th among the export industries of the UK. 

This period of development of the accommodation industry is associated with 
the rapid development of various means of transportation, especially road and air, the 
recovery of international trade and cultural ties between countries and the further 
development of tourism. 

During this period there was a further differentiation of hotels by functional 
purpose. Due to the enormous development of the road transport, new types of hotel 
complexes for motorists (motels, campsites, etc.) opened. The development of water 
tourism resulted in the emergence of new types of hotel complexes (boats, 
botokampings, flotels, flotokampings). 

In many countries around the world, a significant proportion of hotels have 
become owned or controlled by joint-stock hotel corporations. The operation area of 
each corporation is usually much larger than the territory of one state. 

After the Second World War, the accommodation industry of the developed 
countries became a significant industry – "hotel industry" with its institutions, services, 
production cycle, methods of organization and management of production, which for 
many countries became a real source of income and foreign exchange earnings [8].  

Since 1960, the construction of new hotel enterprises in the Mediterranean 
resorts, and later in the Scandinavian countries took place. 
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Активне будівництво бізнес-готелів розпочалося з 1970-х рр., що було 
обумовлене збільшенням частки бізнес-поїздок. Туризм і зростаюча з кожним 
роком готельна база перетворились в індустрію послуг, яка в поєднанні з 
індустрією розваг стала джерелом доходів, отримання прибутку [11]. 

Наприкінці 1970-х – початку 1980-х років готельні компанії продовжували 
більш глибоку сегментацію, пропонуючи ширший вибір засобів розміщення. 
Багато хто включився в ігровий бізнес, промислове приготування їжі, рекламну 
діяльність. Стара тенденція кращого будівництва готелів поблизу транспортних 
мереж цього разу отримала нові прояви, пов’язані зі швидким розвитком 
повітряного транспорту. Готельні компанії, змагаючись між собою, стали 
захоплювати території поблизу аеропортів, набули популярності готелі класу 
«апартамент», будівництво яких розвивалося у зв’язку з появою такої нової 
форми власності на нерухомість, як «кондомініум». Підсумовуючи, можна 
стверджувати, що саме на цей період перепадає становлення сучасного поняття 
індустрії гостинності як потужного кластеру економіки. 

 

1.3 Класифікація готельних підприємств 
 
Уніфікація вимог до якості обслуговування закладена в державних 

стандартах, дотримання яких гарантоване сертифікацією підприємств, що 
надають послуги розміщення.  

Розробкою систем готельної класифікації займалися видатні експерти, які 
найбільш активно запрацювали в 1970 – 1980-х роках. Тоді ж численні експерти, 
зокрема й експерти Міжнародної готельної асоціації, висловили сумніви щодо 
доцільності створення єдиного світового класифікатора, оскільки практика 
готельного бізнесу дужа різнорідна і неспівставна за умовами функціонування. 
На національних рівнях діють найрізноманітніші підходи до класифікації і 
оцінки засобів розміщення як з юридичного, так і з адміністративного погляду. 
Тому висловлювались побоювання, що введення єдиної світової уніфікованої 
системи вимог до засобів розміщення знівелює характерні особливості 
обслуговування і може вводити клієнта лише в оману щодо якості послуг, бо 
жодна класифікація не дасть відповіді на питання про наявність в тому чи іншому 
закладі атмосфери гостинності. Тому більшість розроблених регіональних 
систем класифікації засобів розміщення мали дорадчий характер. До того ж 
більшість готельних мереж, що входили до складу транснаціональних 
корпорацій і орієнтувались на власні стандарти як на такі, що забезпечують 
конкурентоздатність, не сприйняли ідею уніфікації. Однак до кінця 1980-х років 
у межах ВТО були розроблені рекомендації з міжрегіональної гармонізації 
критеріїв готельної класифікації на підставі стандартів, прийнятих 
регіональними комісіями.  
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Active construction of business hotels began in the 1970s, which was due to the 
increase in the share of business travel. Tourism and the hotel base, which increased 
every year, became a service industry. In combination with the entertainment industry 
it was a source of income and profit [11].  

In the late 1970s and early 1980s, hotel companies continued to segment more 
deeply, offering a wider choice of accommodation facilities. A lot of people were 
involved in the gambling business, industrial cooking, advertising. The old trend of 
better construction of hotels near transport networks received new manifestations 
associated with the rapid development of air transport. Hotel companies, competing 
with each other, began to occupy areas near airports. The hotels of "apartment" type 
became popular. Their construction was linked to the emergence of such form of real 
estate ownership as a "condominium". In summary, it can be argued that during this 
period the formation of the modern concept of the hospitality industry as a powerful 
cluster of the economy took place. 

 
1.3 Classification of hotel enterprises  
 
Unification of requirements for the quality of service incorporated in the state 

standards. The compliance is guaranteed by the certification of enterprises providing 
accommodation services.  

The development of hotel classification systems was carried out by prominent 
experts who worked most actively in the 1970s and 1980s. At the same time, many 
experts, including experts from the International Hotel Association, doubted about the 
feasibility of creating a single world classifier, as the practice of the hotel business is 
very heterogeneous and incomparable in terms of operation. At the national level, there 
is a variety of approaches to the classification and evaluation of accommodation from 
both legal and administrative points of view. Therefore, there were concerns about the 
introduction of a single global unified system of requirements for accommodation as it 
eliminates the peculiarities of service and may mislead the customer about the quality 
of services, because no classification provides information about the atmosphere of 
hospitality. Therefore, most of the regional classification systems of accommodation 
facilities were of an advisory nature. In addition, most hotel chains, which were part of 
multinational corporations and focused on their own standards as those that ensure 
competitiveness, did not accept the idea of unification. However, by the end of the 
1980s, the WTO developed recommendations for the interregional harmonization of 
hotel classification criteria on the basis of standards adopted by regional commissions. 
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Рекомендованими стандартами визначені мінімальні вимоги 
параметризації підприємств, які надають послуги гостинності, задля надання 
певному підприємству відповідної категорії, яка є гарантом обсягу та якості 
обслуговування. Протягом століть формування галузі готельного господарства 
приклади багатьох країн становили основу гостинності (разом із медичними, 
побутовими послугами та послугами, пов’язаними з обслуговуванням 
транспортними засобами) [7]. 

Відповідність вимогам оцінюється в різних країнах по-різному, але в її 
основі лежать архітектурно-планувальні рішення приміщень будівлі та 
благоустрій прилеглої території, технологічні вимоги до технічного стану 
устаткування та дотримання санітарно-гігієнічних норм, до номерного фонду 
(розміри, облаштування), обсягу та якості послуг, кваліфікації кадрів та 
організації виробництва [11].  

Наразі у світі діють різні національні системи категоризації засобів 
розміщення, насамперед готелів (система «зірок» від 1 до 5 зірок, система букв - 
A, B, C, D; система «корон», «місяців», «яблук», «діамантів» тощо), які можна 
об'єднати в дві основні групи: 1) «європейський тип», в основу якого покладена 
французька національна система; 2) бальна оцінка, основу якої становить 
індійська національна система (переважає в країнах Азії і Африки) [13] (рис. 1.6).  

 

 
Рисунок 1.6 – Системи класифікації готельних комплексів 
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The recommended standards define the minimum requirements for 
parameterization of enterprises that provide hospitality services in order to provide a 
particular company with the appropriate category, which is a guarantor of the capacity 
and the quality of service. Over the centuries of the accommodation industry, the 
examples of many countries formed the basis of the hospitality (along with medical, 
household and vehicle services) [7].  

The compliance is assessed differently in different countries, but it is based on 
architectural and planning decisions of the building and landscaping of the adjacent 
territory, technological requirements for the technical condition of equipment and the 
compliance with sanitary and hygienic standards, the number of rooms (size, 
equipment), the level and quality of services, staff qualifications and organization of 
production [11]. 

Currently, there are various national systems for categorizing accommodation, 
primarily hotels (system of "stars" from 1 to 5 stars, the system of letters – A, B, C, D; 
the system of "crowns", "moons", "apples", "diamonds" etc.), which can be combined 
into two main groups: 1)" European type ", based on the French national system;  
2) scoring, based on the Indian national system (mainly in Asia and Africa) [13]  
(Fig. 1.6). 

 

 
Figure 1.6 – The system of classification of hotel complexes 

 



32 
 

Зіркова система класифікації готелів 
Зіркова класифікація готелів, як найпопулярніша у світі, застосовується в 

більшості європейських країн: Франція, Україна, Росія, Австрія, Угорщина – всі 
вони розподіляють свої готелі за якістю відповідно до зірок на фасаді, якими 
оснащений готельний комплекс. В основі такої системи лежить зірка, наявність 
якої дає зрозуміти кожному відвідувачу, які послуги і якість надає готель. 

Розподіл зірок здійснюється від меншого до більшого, тобто за кожне 
поліпшення у сфері обслуговування готель нагороджується ще однією зіркою. 
Виходить, готель із мінімальним номерним фондом, з найпростішим набором 
послуг, що надається, буде мати всього одну зірку. До таких відносяться міні-
готелі, під керівництвом однієї сім’ї, які надають своїм туристам лише 
розміщення на нічліг і найпримітивніші послуги проживання. Відповідно і ціна 
таких номерів буде істотно менше, ніж у більш комфортабельних готелях. 

Чотирьох- і п’ятизіркові готелі можна поставити практично на один 
щабель щодо надання найкращого сервісу у сфері туризму. Подібні готелі 
можуть бути зразками якості і бути прикладом для всіх, показуючи, як насправді 
потрібно надавати послуги своїм гостям. Інфраструктура таких готелів настільки 
розвинена, що вони становлять міні-міста з усіма необхідними благами для 
життя і бізнесу. Володінням цих п’яти зірок може пишатися багато французьких 
або австрійських готелів. 

Літерна система класифікації готелів 
Літерна класифікація зародилася у Греції, адже саме там її придумали і 

втілили у життя. Вона також успішно використовується у багатьох європейських 
країнах, і навіть у більшості випадків перетинається із зірковою системою. 
Нерідко можна побачити на європейських готелях наявність і зірок, і літер. 

У літерної системи принцип поділу готелів на категорії практично 
ідентичний зірковому. Тільки літерна система складається з чотирьох літер: А, 
В, С і D. Літера D відповідає самому низовому рівню надання послуг, і цілком 
може поєднуватися з однією зіркою на фасаді будівлі подібного готелю. 
Відповідно літера А буде красуватися на шикарному готелі з чотирма зірками. 
Про належність до найвищого класу буде свідчити напис на фасаді de-luxe. 

Узагалі, літерна система класифікації дуже зручна, і поряд із зірковою 
може існувати ще дуже тривалий час. 

Система корон або ключів 
Корона – один з головних показників категорії готелю. До того ця система 

трохи відрізняється від європейської зіркової системи, хоча принцип 
залишається один і той же. Так само враховується і кількість номерів у готелі, і 
його місце розташування, наявність додаткових послуг і об’єктів 
інфраструктури.  
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Star system of hotel classification  
Star classification of hotels, as the most popular in the world, is used in most 

European countries: France, Ukraine, Russia, Austria, Hungary – all of them divide 
their hotels by the quality according to the stars on the façade of a hotel complex. The 
basis of such system is a star. Star presence informs the visitors about hotel services 
and its quality.  

The receiving of stars is carried out from smaller to larger, that is, for each 
improvement in the service sector a hotel is awarded another star. It turns out that a 
hotel with a minimum number of rooms and with the simplest set of services will have 
only one star. These include mini-hotels, run by one family, which provide their tourists 
with only overnight accommodation and the most primitive accommodation services. 
Accordingly, the price of such rooms will be significantly less than in more 
comfortable hotels. 

Four- and five-star hotels can be on the same level to provide the best service in 
the field of tourism. Such hotels are examples of quality, showing how to provide 
services to its guests. The infrastructure of such hotels is so developed that they create 
a mini-city with everything for life and business. Many French or Austrian hotels have 
five stars.  

Letter system of hotel classification  
Literary classification originated in Greece, because it was there that it was 

invented and implemented. It also has been used successfully in many European 
countries. It can be combines with a star system of classification. There are both stars 
and letters in European hotels. 

In the letter system, the principle of dividing hotels into categories is almost 
identical to the star. The letter system consists of four letters: A, B, C and D. The letter 
D corresponds to the lowest level of service, and can be combined with one star on the 
facade of a hotel. Accordingly, the letter A will be in a luxury hotel with four stars. The 
inscription de-luxe on the facade will testify to the belonging to the highest class.  

In general, the letter classification system is very convenient, and together with 
the star system can exist for a very long time.  

The system of crowns or keys  
Crown is one of the main indicators of the hotel category. Moreover, this system 

is slightly different from the European star system, although the principle remains the 
same. The number of rooms in the hotel, as well as its location, availability of 
additional services and infrastructure facilities is also considered. 
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Звичайно ж, гостинність і доброзичливість – це головний засіб утримання 
своїх позицій в тій чи іншій категорії. Тому висококласні готелі з особливою 
ретельністю підбирають свій персонал. 

Саме у готелях Великобританії зберіглася стара система оцінки, де готелям 
присвоюються не зірки, а корони. Якість готелів, яким присвоєно корони, 
підтверджує Англійська Туристичний Рада (English Tourist Board). Тут готелі 
ранжуються за шістьома критеріями. Найнижчий ранг – це статус «listed», який 
передбачає мінімум зручностей, проте при цьому є свого роду гарантією того, 
що в готелі підтримуються стандарти чистоти. Після «listed» готелі 
Великобританії ранжуються за звичним вже принципом, від однієї до п’яти 
корон. Відмінними рисами рейтингу «корон» є ensuite номери, готельні номери, 
де є прямий доступ зі спальні у ванну кімнату. Такі номери зобов’язані бути 
присутніми як мінімум в третині номерів готелів Великобританії класу «3 
корони» і у всіх номерах готелів класу «5 корон». Рейтинг «корон» 
використовується як для великих готелів Лондона, Манчестера, Ліверпуля та 
інших британських міст, так і для невеликих готелів Bed And Breakfast [13]. 

Важливо тільки враховувати, що корон завжди на одну більше, ніж зірок. 
Наприклад, якщо перед вами стоїть чудовий готель з чотирма коронами, то за 
фактом цей готель має в своєму розпорядженні сервісом на три зірки. 

На сьогоднішній день у Великобританії розглядається питання щодо 
переведення всіх готелів на єдину зіркову систему. 

Індійська бальна класифікація готелів 
Відповідно до бальної системі готелі повинні набрати певну кількість 

балів, перш ніж заслужити ту чи іншу категорію. Ці бали так само впливають на 
популярність і прагнення відпочити у мандрівників і бізнесменів. Для такої 
класифікації збирається оціночна комісія, що надає національний рівень. Члени 
такої комісії перевіряють якість послуг, що надаються в готелі, наявність в 
номерах тих чи інших предметів комфорту, грамотність і гостинність персоналу, 
а також, навіть місце розташування готелів згідно з територіальним центром. 

Така бальна система також розподіляє готелі на п’ять категорій. При цьому 
найнижча категорія налічує в загальній кількості всього 150 балів, а самий 
комфортабельний готель може похвалитися в сумі майже 300 балами. Проте ці 
бали також можуть підкріплюватися наявністю зірок. 

1 зірка відповідає 100 набраними балами, 2 зірки дістаються готелю, який 
набрав 150 балів, 3 зірки – 210 балів, 4 зірки – 260 балів. Ну і, нарешті, самий 
висококласний готель з 290 балами буде нагороджений п'ятьма зірками. 

Саме така система з успіхом використовується в країнах Африки і Азії, ну 
і, звичайно ж, в Індії. 
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Hospitality and friendliness are the main means of maintaining one's position in 
one category or another. That is why high-class hotels select their staff with special 
care.  

Accommodation in the UK have the old system of evaluation, where hotels are 
awarded not stars but crowns. The quality of the hotels, which were awarded the crown, 
is confirmed by the English Tourist Board. Here, hotels are ranked according to six 
criteria. The lowest rank is the "listed" status, which provides a minimum of amenities, 
but is a kind of guarantee that the hotel maintains cleanliness standards. After "listed", 
hotels in the UK are ranked according to the usual principle, from one to five crowns. 
Distinctive features of the rating of "crowns" are ensuite rooms, hotel rooms, where 
there is direct access from the bedroom to the bathroom. Such rooms must be in at least 
one third of the rooms of the UK hotels of "3 crowns" class and in all hotel rooms of 
"5 crowns" class. The Crown rating is used for large hotels in London, Manchester, 
Liverpool and other British cities, as well as for small “Bed and Breakfast” hotels [13].  

It is important to keep in mind that the crowns are always one more than the 
stars. For example, if you have a wonderful hotel with four crowns, then in fact this 
hotel has a three-star service.  

Today, the UK is considering transferring all hotels to a single star system.  
Indian scoring classification of hotels  
According to the scoring system, hotels must score a certain number of points 

before earning a particular category. These scores also affect the popularity and desire 
to relax among travellers and businessmen. For such a classification, an evaluation 
commission is convened, which provides the national level. Members of such 
commission check the quality of services provided at a hotel, the availability of certain 
comfort items in rooms, the literacy and hospitality of the staff, as well as the location 
of hotels in accordance with the territorial center. 

This scoring system also divides hotels into five categories. The lowest category 
has a total of only 150 points, and the most comfortable hotel boasts a total of almost 
300 points. However, these scores can also be supported by the stars.  

1 star corresponds to 100 points scored, 2 stars – to the hotel which scored 150 
points, 3 stars – 210 points, 4 stars – 260 points. And finally, the most upscale hotel 
with 290 points will be awarded five stars.  

This system is successfully applied in Africa, Asia, and India. 
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Крім того, готелі можна класифікувати за величиною (кількістю місць або 
номерів):  

- до 100 місць – малі готелі;  
- 101–250 – середні;  
- від 250 до 500 – великі,  
- і до 1 000 – крупні.  
В Україні діє така офіційна класифікація готелів за місткістю: до 150 місць 

(не більше 100 номерів) – готелі малої місткості, від 150 до 400 місць (до 300 
номерів) – середньої місткості, більше 400 місць (понад 300 номерів) – великої 
місткості. 

Готелі, які мають велику кількість місць, є готельними комплексами. Вони 
займають значну площу, відрізняються організацією праці та певною 
децентралізацією управління. Варто зазначити, що співвідношення готелів за 
величиною історично обумовлене. Наприклад у таких традиційно туристичних 
країнах Європи, як Швейцарія, Австрія, Італія більшість готельного фонду 
становлять саме малі за величиною готелі. За місцем розташування готелі 
поділяють на міські, курортні, замкові, придорожні, транспортні, сільські. В 
основі цього поділу лежать також особливості організації обслуговування, 
пов’язані з характером клієнтури. Наприклад, курортні готелі, розташовані в 
рекреаційно-туристських зонах, призначені для обслуговування відпочиваючих, 
що передбачає урізноманітнення комплексу послуг, розрахованого на тривале 
перебування, у той час як придорожні готелі розраховані на транзитних 
подорожуючих, які використовують переважно власний транспорт (автомобілі, 
яхти чи човни тощо) і тому повинні враховувати попит тимчасової клієнтури, що 
недовго (1–3 доби) перебуває в певному готелі і потребує, крім короткого 
перепочинку, комплексу з обслуговування транспортних засобів. Спеціалізовані 
підприємства (мотелі, ротелі, альпотелі тощо) є результатом розвитку і 
урізноманітнення сфери гостинності, а використання орендованих приміщень – 
відповідністю потребам і фінансовим можливостям споживача. Таким чином, 
готелі як загальнодоступні підприємства сфери послуг, що надають комплексне 
обслуговування гарантованої якості, є базовими в організації обслуговування 
туристів, а готельне господарство складає основу туристичної галузі. Ринок 
послуг гостинності постійно розвивається, урізноманітнюючи пропозицію, яку 
на сьогодні важно звести до якихось узагальнених всеохоплюючих схем і 
класифікаторів. Всесвітня туристична організація запропонувала класифікатор 
на основі специфіки організації діяльності та особливостей використання в 
туризмі, у якому зроблено спробу звести все різноманіття існуючих засобів 
розміщення туристів до чотирьох основних груп [7, 3]. 
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In addition, hotels can be classified by size (number of beds or rooms):  
– up to 100 beds – small hotels; 
– 101-250 – medium hotels; 
– from 250 to 500 – large hotels; 
– up to 1000 – big hotels.  
In Ukraine, there is the following official classification of hotels by capacity: up 

to 150 beds (not more than 100 rooms) – small capacity hotels, from 150 to 400 beds 
(up to 300 rooms) – medium capacity, more than 400 beds (over 300 rooms) – large 
capacity.  

Hotels that have a large number of beds are hotel complexes. They occupy a 
significant area, differ in the organization of labor and decentralization of management. 
It is worth noting that the ratio of hotels in size is historically determined. For example, 
in such traditionally tourist countries of Europe as Switzerland, Austria, Italy, the 
majority of the accommodation capacity are the smallest hotels. According to the 
location, hotels are divided into urban, resort, castle, roadside, transport, rural. This 
division is also based on the features of the service organization, related to the nature 
of the clientele. For example, resort hotels located in recreational and tourist areas are 
designed to serve vacationers, which provides a variety of services designed for long-
term stays, while roadside hotels are designed for transit travellers who use mainly 
their own vehicles (cars, yachts or boats etc.) and therefore must take into account the 
demand of temporary clients who stay for a short time (1–3 days) in a particular hotel 
and need, in addition to a short break, a complex of vehicle maintenance. Specialized 
enterprises (motels, rotels, alphotels, etc.) are the result of the development and 
diversification of the hospitality industry, and the use of rented premises – in 
accordance with the needs and financial capabilities of the consumer. Thus, hotels as 
public enterprises of the service sector, providing comprehensive services of 
guaranteed quality, are basic in the organization of tourist services, and the 
accommodation industry is the basis of the tourism industry. The market of hospitality 
services is constantly evolving, diversifying the offer, which today is important to 
reduce to some generalized comprehensive schemes and classifiers. The World 
Tourism Organization proposed a classifier based on the specifics of the organization 
of activities and its application in tourism, which attempts to reduce all the variety of 
existing accommodation facilities for tourists to four main groups [7, 3]. 

 
 
 
 
 



38 
 

Існує низка критеріїв класифікації, за якими визначається та чи інша 
категорія готелю: 

- місткість номерного фонду; 
- рівень комфорту; 
- місце розташування; 
- тривалість роботи і перебування; 
- рівню цін; 
- забезпеченості харчування та ін. 

За визначенням Всесвітньої туристичної організації (ВТО), готелями 
називають колективні засоби розміщення, що складаються з певної кількості 
номерів, що мають єдине керівництво і надають певні послуги. Вони згруповані 
в класи та категорії відповідно до видів послуг, що надаються, з устаткуванням, 
що є в них [3]. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВТО  
У міжнародній практиці прийнята стандартна класифікація засобів 

розміщення, розроблена експертами Всесвітньої туристської організації (ВТО). 
Згідно з нею всі засоби розміщення поділяють на дві групи: колективні та 
індивідуальні. Перші, зі свого боку, підрозділяються на підприємства готельного 
типу та спеціалізовані [12]. 

 
 

Рисунок 1.7 – Класифікація готельних підприємств 
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There is a number of classification criteria that determine a particular category 
of hotel:   

– accommodation capacity;  
– level of comfort; 
– location; 
– duration of work and stay; 
– price level; 
– catering services etc.  
According to the definition of the World Tourism Organization (WTO), hotels 

are collective accommodation facilities consisting of a number of rooms that have a 
single management and provide certain services. They are grouped into classes and 
categories according to the types of services provided, with the equipment available 
[3].  

 
CLASSIFICATION OF THE WTO 

In international practice, the standard classification of accommodation facilities 
developed by experts of the World Tourism Organization (WTO) has been adopted. 
According to it, all accommodation facilities are divided into two groups: collective 
and individual. The first, in turn, are divided into hotel-type enterprises and specialized 
[12]. 

 
Figure 1.7 – Classification of hotel enterprises 
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До колективних засобів розміщення готельного типу, згідно з  
ДержСТ 51185-98 «Туристичні послуги. Засоби розміщення. Загальні вимоги», 
належать готелі, мотелі, клуби із проживанням, пансіонати, мебльовані кімнати, 
гуртожитки тощо (рис. 1.7). 

Клас готелю або пансіонату визначається зазвичай за стандартною, 
прийнятою в конкретній країні (або регіоні, економічній зоні) системою 
класифікації і підтверджується сертифікатом, який видається спеціальним 
органом, сертифікаційною або іншою палатою (див. розділ 1.3).  

Класифікація готелів визначає місце того чи іншого готелю на ринку 
готельних послуг, полегшує клієнтам і фахівцям-професіоналам можливість 
отримати уявлення про гарантований набор послуг, які можуть бути надані 
готелем певного класу. Готелі класифікуються на підставі їхньої атестації, яка, зі 
свого боку, може проводитися як на національному, так і на міжнародному рівні. 

 
1.3 Типи готельних підприємств 

 
Розвиток туристичної інфраструктури по основних компонентах системи 

туристського обслуговування, таких як транспорт, готельний сектор, заклади 
ресторанного господарства, інформаційне обслуговування туристів, система 
просування туристичного продукту на туристичний ринок, кадровий потенціал, 
рівень і різноманітність туристичного обслуговування, безпека туристів 
обумовлює появу різних типів підприємств готельного господарства [3]. 

На підприємствах готельного господарства послуги розміщення, 
групування та інші додаткові послуги є взаємозалежними і формують 
комплексний готельний продукт. Залежно від того, як вони скомбіновані в 
єдиному комплексі, визначають тип підприємства готельного господарства. 

Типізація – метод наукового узагальнення, основою якого є групування 
об’єктів за допомогою узагальненої моделі або типу.  

Типізація підприємств готельного господарства – об’єднання готельних 
підприємств за загальними ознаками залежно від їхнього функціонального 
призначення. Тип підприємства готельного господарства – одиниця класифікації 
підприємств готельного господарства за функціональним призначенням, 
уточнена і доповнена іншими характерними ознаками. 

На сьогодні не існує єдиного визначення типів підприємств готельного 
господарства та відповідно застосування узагальнених термінів понятійного 
апарату, що ускладнює вирішення як наукових, так і практичних завдань, 
пов’язаних з організацією готельного господарства. У зв’язку з тенденціями 
щодо постійної появи на ринку готельних послуг нових видів додаткових послуг 
і форм обслуговування типізація підприємств готельного господарства є 
умовною [8]. Залежно від призначення проєктують різноманіття готелів  
(табл. 1.1). 
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Collective accommodation, according to the State Standard 51185-98 "Tourist 
services. Accommodation facilities. General requirements", comprises hotels, motels, 
clubs with accommodation, boarding houses, furnished rooms, dormitories, etc.  
(Fig. 1.7). 

The class of a hotel or boarding house is usually determined by a standard 
country-specific (or region, economic zone) classification system and is confirmed by 
a certificate issued by a special body, certification or other chamber (see Section 1.3). 

The classification of hotels determines the place of a hotel in the market of hotel 
services, makes it easier for customers and professionals to get an idea of the 
guaranteed range of services that can be provided by a hotel of a certain class. Hotels 
are classified on the basis of their certification, which, in turn, can be conducted both 
nationally and internationally.  

 
1.4 The types of hotel enterprises  

 
The development of tourist infrastructure on the main components of the tourist 

service system, such as transport, hotel sector, restaurants, tourist information service, 
system of promotion of tourist product on the tourist market, human resources, level 
and variety of tourist service, safety of tourists causes the emergence of different types 
of hotel enterprises [3]. 

At the enterprises of hotel industry accommodation, grouping and other 
additional services are interdependent and form a complex hotel product. Depending 
on the way they are combined in a single complex, the type of hotel business is 
determined.  

Categorization is a method of scientific generalization based on the grouping of 
objects using a generalized model or type. Categorization of hotel enterprises is an 
association of hotel enterprises according to common features depending on their 
functional purpose. The type of hotel enterprise is a unit of classification of hotel 
enterprises by functional purpose, specified and supplemented by other characteristics. 

Today there is no single definition of the types of hotel enterprises. Accordingly, 
the use of generalized terms of the conceptual framework complicates the solution of 
both scientific and practical problems related to the organization of the accommodation 
industry. Due to the trends of continued emergence on the market of hotel services of 
new types of additional services and forms of service, the categorization of hotel 
enterprises is notional [8]. Depending on purpose, a variety of hotels are being designed 
(Table 1.1). 
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Таблиця 1.1 – Типи готельних підприємств 

 

Готель – традиційний тип готельного підприємства, що 
розташовується зазвичай у великому місті, має великий штат 
обслуговуючого персоналу, що надає широкий набір додаткових 
послуг і високий рівень комфорту 

 

Готель-люкс – мале або середнє за місткістю готельне 
підприємство, зазвичай розташоване в центрі міста. Добре навчений 
персонал забезпечує високий сервіс найвибагливішим клієнтам 
(учасникам конференцій, ділових зустрічей, бізнесменам) 

 

Готель (середнього класу) – підприємство за місткістю більше 
готелю-люкс (400–2 000 місць), що розташоване у центрі міста або у 
міській межі. Пропонує достатньо широкий набір послуг, достатньо 
високий рівень цін. Розраховано на прийом бізнесменів, 
індивідуальних туристів, учасників конгресів, конференцій 

 

Апарт-готель – підприємство за місткістю малих або середніх 
розмірів (до 400 місць), характерне для великого міста з непостійним 
населенням. Надає номери квартирного типу, що використовуються 
як тимчасове житло 

 

Готель економкласу – підприємство малої або середньої місткості 
(150 місць і більше). Знаходиться поблизу автомагістралей. 
Характерно просте і швидке обслуговування, обмежений набір 
послуг – невисокий відсоток надбавки за обслуговування 

 

Готель-курорт – підприємство зі значною різницею по місткості, 
що пропонує повний набір послуг гостинності та, крім того, 
комплекс спеціального медичного обслуговування і дієтичного 
харчування. Розташовується переважно у курортній місцевості 

 

Санаторій – лікувально-профілактичне готельне підприємство, яке 
надає медичне лікування і надає санаторно-курортне лікування. 
Санаторії можуть бути для дорослих, дітей і підлітків, а також для 
батьків з дітьми. Поділяються на два профілі: для лікування 
однорідних захворювань і з двома або більше спеціалізованими 
відділеннями 

 

СПА-готель – готельне підприємство, яке надає комплекс 
оздоровчих і релаксуючих послуг високого рівня. На відміну від 
санаторіїв в СПА-готелі запропоновують оздоровчі водні процедури 

 

Готель-гарні – підприємство, яке надає клієнтам обмежену 
кількість послуг (розміщення і континентальний сніданок) 

 

Бутік-готель – готельне підприємство, яке іноді називають 
дизайнерський готель. Зазвичай розташовуються в історичних 
будівлях і мають невелику кількість номерів. Номери найвищого 
класу, ексклюзивний інтер’єр і індивідуальне обслуговування. Ці 
готелі орієнтовані на людей з високим рівнем доходу 

 

Алькасар (aHr.alkazar) – готельне підприємство, що становить 
старовинний середньовічний замок, побудований в мавританському 
стилі (Іспанія) і використовуваний як висококласний готель для 
дуже іменитих гостей: королівська знать, президенти держав тощо 
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Таблиця 1.1 – The types of hotel enterprises 

 

Hotel is a traditional type of hotel enterprise, usually located in a large 
city with a large team of staff providing a wide range of additional 
services and with a high level of comfort  

 

Hotel Suite – a hotel enterprise of a small or medium capacity, usually 
located in the city centre. Well-trained staff provides high quality service 
to the most demanding customers (participants of conferences, business 
meetings, businessmen)  

 

Hotel (middle class) – an enterprise with a capacity larger than a luxury 
hotel (400-2000 beds), located in the city centre or within city limits. It 
offers a wide range of services at a fairly high price level. It is designed 
for businessmen, individual travellers, participants of congresses and 
conferences   

 

Apart-hotel is an enterprise with a capacity of small or medium size (up 
to 400 beds), typical of a large city with floating population. It provides 
apartment type rooms as a temporary accommodation  

 

Economy class hotel – a small or medium-sizes enterprise (with 150 beds 
or more) located near highways. It is characterized by simple and fast 
service, limited services – low percentage of service mark-up 

 

Hotel-resort is an enterprise with a significant difference in capacity, 
offering a full range of hospitality services and, in addition, a set of special 
medical care and dietary nutrition. It is located mainly in the resort area  

 

Sanatorium is a treatment and prevention accommodation enterprise that 
provides medical treatment and sanatorium treatment. Sanatoriums offer 
services for adults, children and adolescents, as well as for parents with 
children. Divided into two profiles: for the treatment of homogeneous 
diseases and with two or more specialized departments  

 

SPA hotel is an accommodation enterprise that provide a range of health 
and relaxation services at a high level. Unlike sanatoriums, SPA hotels 
offer wellness water treatment  

 

Hotel Garni is an enterprise that provides customers with a limited 
number of services (accommodation and continental breakfast)  

 

Boutique-hotel is an accommodation enterprise, which is sometimes 
called a design hotel. Usually located in historical buildings and have a 
small number of rooms, top-class rooms, exclusive interior and 
personalized service. These hotels are aimed at people with high income  

 

Alcazar (aHr.alkazar) is an accommodation enterprise which is an 
ancient medieval castle, built in the Moorish style (Spain) and used as a 
high-class hotel for distinguished guests: royal nobility, presidents, etc. 
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Продовження таблиці 1.1 

 
Готель-резиденція – готельне підприємство, яке пропонує 
довгострокове або постійне проживання в приміській зоні 

 

Аеропорт-готель – готельне підприємство, розташоване поблизу 
аеропорту або аеровокзалу. Ці готелі відрізняються від інших за 
кількістю номерів і рівнем сервісу 

 

Мотель – засіб розміщення автотуристів, пристосований для 
сімейного розміщення і обслуговування сім’ї. Це малі або середні за 
місткістю підприємства (до 400 місць), розташовані у передмісті 
біля автомагістралей 

 

Приватний готель типу «нічліг і сніданок» – тип готелів, що набув 
широкого поширення в США. Це готель малої, іноді середньої 
місткості, розташований в передмісті або сільській місцевості. В 
обслуговування зазвичай входять сніданок і рання легка вечеря в 
домашній обстановці 

 

Пансіон – невелике готельне підприємство для постійного 
проживання. Пансіони зазвичай надають житло і харчування 
(сніданки, обіди та вечірки – повний пансіон) 

 

Гостинний двір (гостьовий будинок) – готельне підприємство, 
характерною особливістю якого є мала місткість. Відрізняється 
спрощеним стандартом обслуговування. У структурі гостинного 
двору обов’язкова наявність ресторану, бару 

 

Хостел – готельне підприємство, популярне серед студентів і 
молоді. Зазвичай це спальне місце в загальному номері без 
додаткових зручностей і послуг. У номері можуть жити кілька 
сторонніх людей. Саме тому хостели порівнюють з гуртожитками 

 

Міні-готель – готельне підприємство місткістю від 6 до 15–20 
номерів з усіма зручностями в номері. У таких готелях мінімізовано 
кількість обслуговуючого персоналу 

 

Кемпінг – комплекс літніх будиночків або наметів для автотуристів, 
мототуристів і велотуристів, розміщений в спеціально відведеному 
мальовничому місці. Надаються місця для нічлігу та місця для 
паркування. Рівень комфорту – низький  

 

Ротель – пересувне готельне підприємство, яке становить вагон з 
одно-двомісними відсіками, у яких розташовані спальні міста, 
загальна кухня та загальна вбиральня, гардеробна 

 

Флотель – велике плавуче готельне підприємство, що становить 
великий готель на воді – спеціально обладнане судно. Флотель 
пропонує широкий спектр різноманітних послуг та комфортабельне 
розміщення. Це великий готель – «курорт на воді» 

 

Флайтель – готельне підприємство, що становить готель у повітрі. 
Надзвичайно дорогий і нечисленний тип готелів. Обладнаний 
посадочним майданчиком і зв’язком з метеослужбами 

 
Ботель – невелике плавуче готельне підприємство, що становить 
невелике обладнане судно 

 
Акватель – готельне підприємство, обладнане на базі вилученого з 
експлуатації стаціонарного корабля 
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Table 1.1 (cont.) 

 
Hotel-residence is an accommodation enterprise that offers long-term or 
permanent residence in a suburban area  

 

Airport hotel is an accommodation enterprise located near an airport or 
terminal. These hotels differ from others by the number of rooms and 
level of service  

 

Motel is a tourist accommodation facility for a family accommodation and 
family services. These are small or medium-size enterprises (up to 400 
beds), located in the suburbs near highways 

 

"Bed and breakfast" private hotel is a type of a accommodation which 
is widespread in the United States. This is a hotel of small, sometimes 
medium capacity, located in the suburbs or in the countryside. The service 
usually includes breakfast and an early light dinner at home 

 

Boarding house is a small accommodation enterprise for permanent 
residence. Boarding houses usually provide accommodation and meals 
(breakfasts, lunches and parties – full board) 

 

Guest house is an accommodation enterprise with a small capacity as a 
distinguishing feature. It has a simplified standard of service. Within a 
guest house there is always a restaurant or a bar 

 

Hostel is an accommodation enterprise, which is popular among students 
and young people. This is usually a dormitory room with no extra facilities 
or services. Several strangers can live in the same room. That is why 
hostels are usually compared to dormitories 

 

Mini-hotel is an accommodation enterprise with a capacity of 6 to 15-20 
rooms with all the amenities in the room. In such hotels the number of 
service personnel is minimized 

 

Camping is a complex of summer houses or tents for the campers, moto-
tourists and cyclists, located in a specially designated picturesque place. 
Accommodation and parking spaces are provided. The level of comfort is 
low 

 

Rotel is a mobile accommodation enterprise, which is a car with single or 
double compartments with dormitories, shared kitchen, shared toilet, 
dressing room  

 

Flotel is a large floating accommodation enterprise, which is a large 
hotel on the water, a specially equipped vessel. Flotel offers a wide 
range of services and comfortable accommodation. This is a large hotel 
– "water resort"  

 

Flytel is an accommodation enterprise that represents the hotel in the air, 
which is extremely expensive and rare type of hotels. It is equipped with a 
landing site and communication with meteorological services 

 
Botel is a small floating accommodationl enterprise, which is a small 
equipped vessel. 

 
Aquatel is an accommodation enterprise equipped on the basis of 
stationary ship taken out of operation  
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Сьогодні готелі надають послуги розміщення найрізноманітнішим 
клієнтам: учасникам конгресів, ярмарок, конференцій, змагань, конкурсів; 
окремим громадянам, які прибули у справах, на відпочинок чи з іншою метою; 
туристам, які дотримуються певного маршруту тощо. Виходячи з потреб 
клієнтури, бувають готелі різного призначення і до них ставляться різні вимоги.  

Готелі для постійного проживання – апарт-готелі, предтечою яких були 
дохідні будинки, які жваво розвивалися у ХІХ сторіччі. Основна їхня функція – 
надання майже домашніх умов проживання своїм клієнтам, які змушені 
перебувати у цьому місці через переїзд сім’ї, тривале службове відрядження, 
відвідування семінарів тощо. Більшість гостей бронюють номер на тривалий час, 
отримуючи часто знижку залежно від терміну проживання.  

Головна відмінність готелів цього виду – це велика корисна площа у 
порівнянні зі звичайними готелями і тривалий термін проживання в них. 
Додаткова площа звичайно буває у вигляді вітальні зі зручними меблями та 
невеликою кухнею з коморою багатофункціонального призначення [3]. 

Головна відмінність цих готелів – це велика корисна площа, яка 
доповнюється вітальнею зі зручними кріслами і диваном та невеликою кухнею 
із коморою багатофункціонального призначення. 

 
1.5 Сучасні архітектурні концепції готельних будівель 

 
Різноманітні концепції архітектури готельних будівель знаходять своє 

відображення у просторових і масивних формах, які зустрічаються і 
використовуються найчастіше. Майже класичним вважається вирішення у 
вигляді компактного масиву, що органічно вписується у вуличний ансамбль. 
Прикладів таких будівель зустрічається багато, особливо в ХІХ і на початку ХХ 
століть [14]. 

  

Готель Schwarzer Bock,  
м. Вісбаден, Німеччина 

Готель Main Plaza,  
м. Франкфурт-на-
Майні, Німеччина 

Конкурсний проєкт 2010  року, 
м. Єреван, Вірменія 

Рисунок 1.8 – Поява потужних підприємств готельного типу 
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Today, hotels provide accommodation services to a variety of clients: 
participants in congresses, fairs, conferences, competitions, contests; individual 
citizens who came with business, vacation or other purpose; tourists who follow a 
certain route, etc. Based on the needs of the clientele, there are hotels for different 
purposes and with different requirements.  

Hotels for permanent residence – apart-hotels, the forerunner of which were 
apartment houses, which developed rapidly in the XIX century. Their main function is 
to provide almost home living conditions to their clients, who have to stay in this place 
due to family relocation, long business trips, attending seminars, etc. Most guests book 
a room for a long time, often receiving a discount depending on the length of stay. 

The main difference of hotels of this type is the large useful area in comparison 
with usual hotels and long term of stay in them. Additional space is usually in the form 
of a living room with comfortable furniture and a small kitchen with a multifunctional 
pantry [3].  

The main difference of these hotels is the large usable area with a living room 
with comfortable chairs and a sofa and a small kitchen with a multifunctional pantry.  

 
1.6 Modern architectural concepts of hotel buildings  
 
Various concepts of architecture of hotel buildings are reflected in the spatial 

and massive forms that are used most often. Almost classic is the solution in the form 
of a compact array that fits organically into the street ensemble. There are many 
examples of such buildings, especially in the XIX and early XX centuries [14]. 

 

Hotel Schwarzer Bock, 
Wiesbaden, Germany 

Hotel Main Plaza, 
Frankfurt am Main, 

Germany 

Design competition, 2010, 
Yerevan, Armenis 

 
Figure 1.8 – The emergence of powerful hotel enterprises 
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Рідко зустрічаються готелі у вигляді окремого поодинокого масиву. Всі 
служби в ньому розміщуються у формі, наприклад, прямокутника, трикутника 
чи кола. Приміщення з різними площами, формами і габаритами вписані в єдину 
мережу горизонталей і вертикалей зовнішнього вигляду будівлі [14]. У 
Німеччині знайшло своє застосування архітектурне рішення готелів у вигляді 
складеного масиву – будівель з багатьма крилами у формі чотирикутника, 
підкови тощо (рис. 1.8). 

Готелі, розташовані в мальовничих місцях, найчастіше мають невелику 
поверховість. Це створює можливість для користувачів бути у безпосередньому 
контакті з навколишнім середовищем. Крім того, малоповерхова будівля має 
менший вплив на зміну картини ландшафту, на відміну від багатоповерхової 
будівлі [9]. 

Спочатку в США, а потім і в інших державах були створені проєкти і 
збудовані готелі, де блок житлових кімнат мав форму «Т» чи «Y», приміщення 
загального призначення розташовані на першому поверсі позаду цього блока, в 
павільйонах різної висоти і різних форм, що відповідають функціональним і 
технічним вимогам. Видатним представником цього напрямку в архітектурі, 
який орієнтувався на індустрію гостинності, був американець Р. Тейблер. 
Найкращі художньо-просторові результати отримані при використанні форми 
«Е» й «Y» [14] або окремі елементи цих літер.  

Останні вирішення в будівництві міських готелів зводяться до простого 
блока з номерами («номерний принцип») по обидва боки коридору з однаковими 
житловими умовами. Завдяки сталевим чи залізобетонним конструкціям можна 
отримати довільну висоту блока і кількість номерів незалежно від величини 
ділянки (рис. 1.9). Обмеженням у цьому випадку можуть бути тільки принципи 
благоустрою і планування міста [14]. 

 

Фасад готелю План типового поверху готелю 
 

Рисунок 1.9 – Використання у сучасних проєктах «номерного принципу» 
щодо формування архітектурно-планувальної схеми будівлі готелю 
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It is rare to find hotels in the form of a single single array. All services in it are 
placed in the form of, for example, a rectangle, triangle or circle. Premises with 
different areas, shapes and dimensions are inscribed in a single network of horizontals 
and verticals of the exterior of the building [14]. In Germany, the architectural solution 
of hotels is in the form of a complex array – buildings with many wings in the shape 
of a quadrangle, horseshoes, etc. (Fig. 1. 8).  

Hotels located in picturesque places often have a small number of storeys. This 
creates an opportunity for users to be in direct contact with the environment. In 
addition, a low-rise building has less influence on the change of landscape, in contrast 
to a high-rise building [9]. 

The projects of hotels with T-shape or Y-shape block of living room were 
developed first in the United States, and then in other countries. The premises of 
general purpose rooms are located on the ground floor behind this block, in pavilions 
of different heights and shapes, meeting the functional and technical requirements. An 
outstanding representative of this trend in architecture, which focused on the hospitality 
industry, was the American R. Tabler. The best artistic and spatial results are obtained 
using the forms "E" and "Y" [14] or individual elements of these letters.  

Recent solutions in the construction of city hotels are reduced to a simple block 
of rooms ("rooms principle") on both sides of the corridor with the same living 
conditions. Thanks to steel or reinforced concrete structures, there can be any height of 
the block and the number of rooms, regardless of the size of the site (Fig. 1.9). The 
only limitation in this case may be the principles of urban development and planning 
[14]. 

 

Facade of a hotel Plan of a typical hotel floor  
 

Figure 1.9 – The use in modern projects of the "numbering principle" for the 
formation of the architectural and planning scheme of the hotel building  
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Вирішення житлових поверхів у формі односторонньої забудови, за якої 
номери розташовуються з одного боку коридору, менш економічне з погляду 
співвідношення площі комунікацій і житлової. Це дає кращі результати для 
внутрішніх приміщень, коли можна уникнути темних коридорів і створити 
однакові видові умови для житлових номерів. Вигляд з вікна має важливе 
значення для готельних об’єктів, призначених для відпочинку. 

Висотні системи характеризуються невеликим планом поверху відносно 
кількості поверхів. Цей вид забудови застосовується не так часто через 
неекономічне й ускладнене обслуговування [14]. 

Природа володіє специфічними умовами, у яких міська архітектура була б 
різким дисонансом у природному пейзажі. Тому планування готелю в таких 
умовах є важким і в більшості випадків зводиться до пошуку форми типу 
павільйону або вілли. 

Каскадні типи будівель готелів частіше будують у курортних місцевостях, 
де плоскі виступи дахів поверхів, які розташовано нижче, доцільно застосувати 
для організації відкритих майданчиків відпочинку, іноді озеленених терас, 
соляріїв тощо (рис. 1.10). Нерідко каскадні композиції застосовуються при 
розміщенні готелів поперек рельєфу. 

  
Використання дахів для розміщення 

майданчиків для відпочинку 
Використання специфіки рельєфу щодо 

влаштування готельного комплексу  
 

Рисунок 1.10 – Каскадні типи будівель готелів  
 

Серйозною проблемою композиційного вирішення фасадів будівель 
готелів є правильна масштабна характеристика споруди. Сучасні міста з їхніми 
широкими магістралями, великими просторами площ, великими житловими 
комплексами вимагають укрупнення масштабу будівель, які відіграють особливу 
роль у забудові. Це завдання не може бути вирішене тільки шляхом збільшення 
протяжності або висоти. В одних випадках вона досягається лаконічним 
рішенням висотної частини споруди з рівною гладдю стін, іноді суцільною 
сіткою вікон, яка сприймається з великих відстаней як єдине ціле. В інших – 
створюється шляхом ускладнення форми, що веде до великої пластики окремих 
його частин, які і визначають масштаб всієї споруди.  
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The solution of residential floors in the form of one-sided construction, in which 
the rooms are located on one side of the corridor, is less economical in terms of the 
ratio of communications and living space. This gives better results for interiors, where 
dark corridors are avoided and equal conditions for living rooms are created. The view 
from the window is important for hotel facilities intended for recreation.  

High-rise systems are characterized by a small floor plan relative to the number 
of floors. This type of building is used less often due to uneconomical and complicated 
maintenance [14]. 

Nature has specific conditions in which urban architecture would be a sharp 
dissonance in the natural landscape. Therefore, planning a hotel in such conditions is 
difficult and in most cases is reduced to finding a form such as a pavilion or villa.  

Cascading types of hotel buildings are more often built in resort areas, where the 
flat projections of the roofs of the floors below, it is advisable to use for outdoor 
recreation areas, sometimes green terraces, solariums, etc. (Fig. 1.10). Often cascading 
compositions are used when placing hotels across the terrain. 

 

  
The use of roofs for placement of recreation 

areas 
The use of specificity of a relief concerning the 

placement of a hotel complex 
 

Figure 1.10 – Cascading types of hotel buildings 
 
A serious problem of the compositional solution of the facades of hotel buildings 

is the correct scale characteristics of the building. Modern cities with their wide 
highways, large areas of space, large residential complexes require the consolidation 
of the scale of buildings that play a special role in construction. This problem cannot 
be solved by increasing the length or height alone. In some cases, it is achieved by a 
concise solution of the high-rise part of the building with a smooth surface of the walls, 
sometimes a continuous grid of windows, which is perceived from great distances as a 
whole. In others, it is created by complicating the shape, which leads to a large 
plasticity of its individual parts, which determine the scale of the entire structure. 
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Такі прийоми більш доцільні в багатоповерхових будівлях готелів. У низці 
випадків укрупнення масштабу досягається контрастним протиставленням 
узагальнено вирішеної стіни висотної частині будівлі і низького та більш 
детально опрацьованого обсягу приміщень громадського призначення. 

Важливе значення в розвитку сучасного готельного бізнесу мають готельні 
ланцюги. Вони дозволяють просувати на світовий туристський ринок високі 
стандарти обслуговування, а також сприяють підтримці готельного 
обслуговування туристів. 

Становлення та поширення міжнародних готельних мереж зумовлено 
розвитком світового ринку готельних послуг і відображає загальну тенденцію до 
глобалізації економіки. Мережеві форми організації готельного бізнесу 
поступово займають провідне місце серед різних форм господарюючих систем. 
Варто відзначити, що сучасні міжнародні готельні мережі як один із 
найприбутковіших елементів індустрії туризму та гостинності знаходяться в 
пошуку оптимальних варіантів ефективного розвитку [1]. Безсумнівно, майбутнє 
індустрії гостинності залежить від ефективного способу провадження діяльності 
в готельному бізнесі, до якого належить об’єднання підприємств у готельні 
ланцюги. 

Готельні ланцюги сприяють поширенню і значному підвищенню рівня 
організації виробництва й обслуговування туристів, створенню певного образу 
готельного обслуговування [3]. Поглиблення спеціалізації підприємств 
гостинності пов’язане з утворенням міжнародних готельних мереж, які 
відіграють величезну роль у розробці і просуванні високих стандартів 
обслуговування. Готельний ланцюг передбачає об’єднання кількох готельних 
підприємств у колективний бізнес, що проводиться під єдиним керівництвом, у 
межах єдиної концепції просування продукту і під спільною торговою маркою. 
Готелі в ланцюгах можуть бути об’єднані у результаті будівництва та купівлі 
підприємств готельною компанією; укладення з відомою готельною компанією-
франчайзером1 угоди франчайзингу; підписання контракту на управління. У 
зв’язку з цим у складі ланцюга, крім повноправних членів, є асоційовані члени, 
які беруть участь у бізнесі на основі угоди франчайзингу. Значна частина 
підприємств таких славнозвісних ланцюгів, як Holiday Inn, Radisson Hotels, 
Ramada та ін., входить до їхнього складу на умовах договору франчайзингу [14]. 

 
 
 

                                                             
1 Франчайзинг (фр. franchise — пільга, привілей) — це форма співпраці між юридично та фінансово незалежними 
сторонами (компаніями та/або фізичними особами), у межах якої одна сторона (франчайзер), що володіє 
успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями, репутацією та іншими 
нематеріальними активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на певних умовах. 
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Such techniques are more appropriate in high-rise buildings of hotels. In some 
cases, the enlargement of the scale is achieved by contrasting the generalized wall of 
the high-rise part of the building and the low and more detailed volume of public 
premises.  

Hotel chains are important in the development of modern hotel business. They 
promote high standards of service on the world tourist market, and also support the 
hotel services to tourists.  

The development of the global market of hotel services resulted in the formation 
and spread of international hotel chains. It reflects the general trend towards economic 
globalization. Network forms of hotel business are gradually taking a leading place 
among various forms of business systems. It is worth noting that modern international 
hotel chains as one of the most profitable elements of the tourism and hospitality 
industry are searching the best options for effective development [1]. Undoubtedly, the 
future of the hospitality industry depends on the efficient way of doing business in the 
hotel business, which includes the integration of enterprises into hotel chains. 

Hotel chains contribute to the spread and significant increase in the level of 
organization of production and service of tourists, the creation of a certain image of 
hotel services [3]. The deepening specialization of hospitality companies is associated 
with the formation of international hotel chains, which play a huge role in the 
development and promotion of high standards of service. The hotel chain involves the 
merging of several hotel companies into a collective business with a single 
management, within a single concept of product promotion and under a common brand. 
Hotels in chains can be combined as a result of construction and purchase of enterprises 
by a hotel company; concluding a franchise agreement with a well-known hotel 
franchisor2; signing a management contract. Therefore, in addition to full members, the 
chain includes associate members who participate in the business on the basis of a 
franchise agreement. Many companies of such famous chains as Holiday Inn, Radisson 
Hotels, Ramada, etc. are part of them under the franchise agreement [14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2  Franchising (french “franchise” — privilege) is a form of cooperation between legally and financially independent 
parties (companies and / or individuals), within which one party (franchisor) who owns a successful business, a well-
known brand, know-how, trade secrets, reputation and other intangible assets, allows the other party (franchisee) to use 
this system under certain conditions 
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Із 1950-х pp. в організаційній структурі управління готелями у світовій 
готельній індустрії утвердилися різні моделі організації готельної справи. 

Перша модель – модель Ритца, пов’язана з ім’ям швейцарського 
підприємця Цезаря Ритца. Багато престижних готелів світу мають його ім’я 
(наприклад, готель «Ритц» у Парижі). 

Друга модель пов’язана із ім’ям американського підприємця Кемансі 
Уїльсона (готельний ланцюг «Холідей інн»). Модель відрізняється більшою 
гнучкістю в задоволенні потреб клієнта у поєднанні з додержанням досить 
високих стандартів обслуговування. Основні вимоги в готельних ланцюгах, 
організованих за цією моделлю, такі: 

– єдність стилю (архітектура, інтер’єр); 
– єдність позначень і зовнішньої інформації; 
– просторий і функціональний хол; 
– швидкість реєстрації клієнтів; 
– номери, передбачені для постійних клієнтів; 
– сніданок «шведський стіл»; 
– наявність конференц-залу; 
– гнучка система тарифів; 
– єдине управління, маркетинг і служба комунікації. 
Третя модель – незалежні готельні ланцюжки (наприклад, «Best Western»). 

У цьому випадку під єдиною торговельною маркою з’єднуються готелі, що 
дотримуються певних стандартів і надають певний набір послуг незалежно від 
країни розташування [14]. 

Хоча першим готельним ланцюгом у світі вважається європейський Cesar 
Ritz, бурхливий розвиток і вдосконалення цієї тенденції припадає на США. 
Особливо швидкими темпами цей процес відбувався в 1950–60-х роках. Саме 
тоді розпочали свою діяльність найбільші готельні мережі світу. У 90-х рр.  
ХХ ст. лідерами з міжнародної діяльності були: США – Best Western International, 
Choice International, Holiday Hospitality, Marriott Hotels, ITT Sheraton; Франція – 
Accor, Club Mediterrance; Великобританія – Forte Hotels, Hilton International; 
Іспанія – Sol-Melia; Гонконг – New World Renaissance, Shangri-La, Mandarin 
Oriental; Японія – Prince Hotels, Tokyo Hotel Group; ПАР – Protra Hotels and Inns, 
Karos Hotels; Мексика – Grupo Posadas de Mexico, Grupo Situr; Куба – Cubatur; 
Бразилія – Othon Hotels та інші [14]. 

За даними Всесвітньої туристичної організації, всього в світі діє 16 млн 
готелів, а 20 % з них належать до готельних мереж. Мережа, як показує зарубіжна 
практика, що є найефективнішим способом господарювання у готельному 
бізнесі. 
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Since the 1950s, the various models of hotel business have established in the 
organizational structure of hotel management in the global hotel industry.  

The first model is the Ritz model, associated with the name of the Swiss 
entrepreneur Caesar Ritz. Many prestigious hotels around the world have his name (for 
example, Ritz Hotel in Paris).  

The second model is associated with the name of the American entrepreneur 
Kemmons Wilson (hotel chain "Holiday Inn"). The model is more flexible in meeting 
customer needs in combination with compliance with fairly high standards of service. 
The main requirements in the hotel chains organized by this model are:  

– unity of style (architecture, interior);  
– unity of symbols and external information;  
– spacious and functional hall;  
– check-in time;  
– rooms provided for regular customers;  
– breakfast buffet; 
– availability of a conference hall;  
– flexible tariff system;  
– unified management, marketing and communication service. 
The third model – independent hotel chains (for example, "Best Western"). In 

this case, hotels that adhere to certain standards and provide a certain set of services, 
regardless of the country of location, are united under a single brand [14].  

Although the first hotel chain in the world is considered to be the European Cesar 
Ritz, the rapid development and improvement of this trend was in the United States. 
This process took place at a particularly rapid pace in the 1950s and 1960s. It was then 
that the largest hotel chains in the world began their activities. In the 1990's, there were 
the following leaders in international activities: USA – Best Western International, 
Choice International, Holiday Hospitality, Marriott Hotels, ITT Sheraton; France – 
Accor, Club Mediterrance; Great Britain – Forte Hotels, Hilton International; Spain – 
Sol-Melia; Hong Kong – New World Renaissance, Shangri-La, Mandarin Oriental; 
Japan – Prince Hotels, Tokyo Hotel Group; South Africa – Protra Hotels and Inns, 
Karos Hotels; Mexico – Grupo Posadas de Mexico, Grupo Situr; Cuba – Cubatur; 
Brazil – Othon Hotels and others [14].  

According to the World Tourism Organization, there are 16 million hotels in the 
world, and 20% of them are within hotel chains. The network, as shown by foreign 
practice, is the most efficient way of doing business in the hotel business. 
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Рейтинг мережевих готелів складається виходячи з різних критеріїв, але в 
першу чергу враховується загальна кількість готельних номерів в мережі. 
Відповідно до цього критерію на сьогоднішній день лідерами є такі гіганти, як 
англійська компанія Inter-Continental Hotels Group і американська Cadent 
Corporation. Повний облік готелів-ланцюжків представлено у таблиці 1. 2. 

Таблиця 1.2 – Найкрупніші готельні мережі світу 
Назва, рік 

заснування, 
країна, де 

знаходиться 
штаб-квартира 

Зображення Бренди 

1 2 3 

InterContinental 
Hotels Group 

(IHG), 
штаб-квартира: 

США  

Crowne Plaza, Candlewood Suites, 
InterContinental,  
Hotel Indigo,  
Staybridge Suites,  
Holiday Inn,  
Holiday Inn Express 

Hilton Worldwide 
 

1919 р., 
штаб-квартира: 

США 
 

Waldorf Astoria Hotels and Resorts,  
Conrad Hotels & Resorts,  
Hilton Hotels & Resorts, 
 Doubletree (DoubleTree by Hilton),  
Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, 
Hampton Inn та Hampton Inn & Suites,  
Homewood Suites by Hilton,  
Home2 Suites by Hilton,  
Hilton Grand Vacations 

Marriott 
International 

1927 р., 
штаб-квартира: 

США 
 

The Ritz-Carlton, Autograph Collection,  
AC Hotels,  
Bulgari Hotels & Resorts, EDITION, 
 Fairfield Inn & Suites by Marriott,  
Residence Inn by Marriott 

Accor 
1967 р., 

штаб-квартира: 
Франція  

Novotel,  
Mercure, Pullman,  
Sofitel,  
Suite Novotel,  
Formula 1, Ibis,  
All Seasons,  
Etap, Motel 6 
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The rating of chain hotels is based on various criteria, but first of all the total 
number of hotel rooms in the network is taken into account. According to this criterion, 
the leaders today are such giants as the British company Inter-Continental Hotels 
Group and the American Cadent Corporation. The full account of hotels-chains is 
presented in the Table 1. 2.  

Table 1.2 – The largest hotel chains in the world 
Name, year of 

foundation, 
country where 
headquarters is 

located 

 
 

Image 

 
 

Brands 

1 2 3 

InterContinental 
Hotels Group 

(IHG) 
Headquarters 

USA  

Crowne Plaza, Candlewood Suites, 
InterContinental,  
Hotel Indigo,  
Staybridge Suites,  
Holiday Inn,  
Holiday Inn Express 

Hilton Worldwide 
 

1919 
Headquarters 

USA 
 

Waldorf Astoria Hotels and Resorts,  
Conrad Hotels & Resorts,  
Hilton Hotels & Resorts, 
Doubletree (DoubleTree by Hilton),  
Embassy Suites Hotels, Hilton Garden 
Inn, Hampton Inn and Hampton Inn & 
Suites,  
Homewood Suites by Hilton,  
Home2 Suites by Hilton,  
Hilton Grand Vacations 

Marriott 
International 

1927 
Headquarters 

USA 
 

The Ritz-Carlton, Autograph Collection,  
AC Hotels,  
Bulgari Hotels & Resorts, EDITION, 
Fairfield Inn & Suites by Marriott,  
Residence Inn by Marriott 

Accor 
1967 р. 

Headquarters 
France  

Novotel,  
Mercure, Pullman,  
Sofitel,  
Suite Novotel,  
Formula 1, Ibis,  
All Seasons,  
Etap, Motel 6 
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Продовження таблиці 1.2 

 
 

1 2 3 

Choice Hotels 
International 

1940 р., 
штаб-квартира: 

США  

Econo Lodge и Rodeway Inn, Quality Inn,  
Main Stay Suites,  
Comfort Inn,  
Comfort Suites,  
Quality, Sleep Inn,  
Clarion,  
Suburban Extended Stay Hotel,  
Choice Hotels,  
Econo Lodge та Rodeway Inn 

Starwood Hotels 
and Resorts 

1969 р., 
штаб-квартира: 

США  

Starwood Hotels & Resorts: Sheraton Hotels 
& Resorts,  
W Hotel та Four Points Hotels by Sheraton,  
Westin Hotels & Resorts,  
St. Regis,  
The Luxury Collection,  
Le Meridien,  
Aloft. 

Best Western 
1946 р., 

штаб-квартира: 
США 

 

4078 готелів під одним брендом 

Home Inns 
(+Motel 168) 

2001 р., 
штаб-квартира: 

Китай (КНР) 
 

Home Inn,  
Motel 168,  
Hotel Fairyland 
 

Radisson 
Hospitality Inc. 

(Carlson Rezidor 
Hotel Group) 

1938 р., 
штаб-квартира: 

США 

 

Radisson Collection,  
Radisson Blu,  
Radisson, 
Park Inn hotels,  
Regent International Hotels,  
Park Plaza Hotels & Resorts, Radisson 
Hotels & Resorts,  
Country Inns & Suites by Carlson 
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Table 1.2 (cont.) 

1 2 3 

Choice Hotels 
International 

1940, 
Headquarters 

USA  

Econo Lodge and Rodeway Inn, Quality Inn,  
Main Stay Suites,  
Comfort Inn,  
Comfort Suites,  
Quality, Sleep Inn,  
Clarion,  
Suburban Extended Stay Hotel,  
Choice Hotels,  
Econo Lodge and Rodeway Inn 

Starwood Hotels 
and Resorts 

1969, 
Headquarters 

USA  

Starwood Hotels & Resorts: Sheraton Hotels 
& Resorts,  
W Hotel and Four Points Hotels by 
Sheraton,  
Westin Hotels & Resorts,  
St. Regis,  
The Luxury Collection,  
Le Meridien,  
Aloft. 

Best Western 
1946, 

Headquarters 
USA 

 

4078 hotels with one brand 

Home Inns 
(+Motel 168) 

2001, 
Headquarters 

China 
 

Home Inn,  
Motel 168,  
Hotel Fairyland 
 

Radisson 
Hospitality Inc. 

(Carlson Rezidor 
Hotel Group) 

1938, 
Headquarters 

USA 

 

Radisson Collection,  
Radisson Blu,  
Radisson, 
Park Inn hotels,  
Regent International Hotels,  
Park Plaza Hotels & Resorts, Radisson 
Hotels & Resorts,  
Country Inns & Suites by Carlson 
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Таким чином, становлення та поширення міжнародних готельних мереж 
зумовлено розвитком світового ринку готельних послуг і відображає загальну 
тенденцію до глобалізації економіки. Мережеві форми організації готельного 
бізнесу поступово займають провідне місце серед різних форм господарюючих 
систем. Варто відзначити, що сучасні міжнародні готельні мережі як один із 
найприбутковіших елементів індустрії туризму та гостинності знаходяться в 
пошуку оптимальних варіантів ефективного розвитку [15]. Безперечним є той 
факт, що майбутнє індустрії гостинності залежить від ефективного способу 
провадження діяльності в готельному бізнесі, до якого належать об’єднання 
підприємств у готельні ланцюги. 

 
Запитання для самоконтролю 

1. Які основні етапи розвитку готельно-ресторанних комплексів? 
2. Назвіть основні класифікаційні ознаки, що впливають на тип готелю. 

Які типи готелів виділяють залежно від цих ознак? 
3. За яким принципом класифікуються готелі? 
4. Які відмінності між вітчизняною та закордонною класифікацією готелів? 
5. На які дві групи поділяються засоби розміщення відповідно до 

стандартної класифікації, запропонованої ВТО? Назвіть представників кожної 
групи. 

6. Як поділяються готелі залежно від призначення? 
7. Наведіть основні ознаки формування архітектурно-планувальних 

заходів сучасних готелів. 
8. У чому полягає основна роль готельних ланцюжків щодо розвитку 

готельного бізнесу? 
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Thus, the formation and spread of international hotel chains is due to the 
development of the global market for hotel services and reflects the general trend 
towards economic globalization. Network forms of hotel business are gradually taking 
a leading place among various forms of business systems. It is worth noting that 
modern international hotel chains as one of the most profitable elements of the tourism 
and hospitality industry are searching the best options for effective development [15]. 
There is no doubt that the future of the hospitality industry depends on an efficient way 
of doing business in the hotel business, which includes merging companies with hotel 
chains.  

 
Questions for self-control 

1. What are the main stages of the development of hotel and restaurant 
complexes?  

2. Name the main classification features that affect the type of hotel. What types 
of hotels are distinguished according these characteristics?  

3. What principle is used in hotels classification?  
4. What are the differences between domestic and foreign classification of 

hotels?  
5. What are the two groups of accommodation according to the standard 

classification proposed by the WTO? Name the representatives of each group.  
6. How are hotels divided depending on the purpose?  
7. What are the main features of the formation of architectural and planning 

activities of modern hotels?  
8. What is the main role of hotel chains in the development of hotel business? 
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2 ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 
ГОСПОДАРСТВА У ПРОСТОРІ 

 

Готельний бізнес – один з найперспективніших напрямів бізнесу в Україні, 
який має успішно розвиватися. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на 
Європейські сервісні стандарти і стрімкий перехід до них. І як кожний бізнес, 
готельний бізнес прагне до збільшення доходу і шукає інструменти та ефективні 
шляхи для досягнення бажаного фінансового результату. 

Розвитку готельного бізнесу в Україні перешкоджають очевидні 
протиріччя, пов’язані з неоднорідністю економічного простору країни, якому, як 
і раніше, властиві високий моральний і фізичний знос туристичної матеріально-
технічної бази, а саме об’єктів культури й відпочинку, які дістались у спадок з 
часів СРСР; недостатній розвиток соціальної, транспортної інфраструктури, 
зокрема через високі витрати на будівництво. Інвестори вважають за краще 
інвестувати в офісні площі та житло, враховуючи їхню окупність порівняно з 
об’єктами індустрії гостинності. Проте український готельний бізнес видається 
більш ніж перспективним для підприємців та інвесторів різного рівня, оскільки 
цей бізнес несе величезний потенціал розвитку [16]. 

Водночас доводиться констатувати, що стан матеріально-технічної бази 
готельного комплексу, яка потребує реконструкції, є однією з найбільш істотних 
проблем у сучасному українському туризмі. Головна мета стратегії розвитку 
туризму та курортів на 2016–2020 роки полягає у формуванні та розвитку 
сучасного конкурентоспроможного туристичного комплексу, вкладі туризму в 
розвиток національної економіки [17]. 

Ринок готельних послуг в Україні після різкого падіння у 2014 році  
з 2015 року продовжує повільно, але стабільно зростати. Кількість готелів та 
аналогічних засобів розміщення останнім часом трохи зростає, проте 
залишається приблизно в півтора рази меншим, ніж у 2013 році. Статистика 
розміщених туристів в українських готелях багато в чому повторює тенденції 
загальної кількості прибуття (6–8 % зростання щороку). 

Розвиток бізнесу в регіонах, підвищення статусу України як країни, 
привабливої для подорожей в очах іноземних туристів; підвищення добробуту 
українців і поява інтересу до відпочинку всередині країни – ось основні чинники, 
що визначають сьогодні зростання попиту на послуги готельних підприємств, що 
є перспективним напрямом подальших довартожень.  

За даними Держкомстату в Україні 4,113 тис. закладів загальною місткістю 
у 359,0 тис. місць, які щорічно обслуговують близько 6,7 млн осіб, 77 % яких 
скористалися послугами готелів. Загалом в Україні кількість готельних місць на 
1 тисячу населення складає лише – 2, загалом по Києву – 6, тоді у Парижі – 38  
(у середньому по Європі 14–18 місць). 
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2 FORMATION OF HOTEL AND RESTAURANT FACILITIES IN 
SPACE  

 
Hotel business is one of the most promising areas of business in Ukraine, which 

must develop successfully. The peculiarity of this business is the focus on European 
service standards and the rapid transition to them. And like any business, the hotel 
business tries to increase revenue and seeks tools and effective ways to achieve the 
desired financial result.  

The development of the hotel business in Ukraine is hindered by obvious 
contradictions associated with the heterogeneity of the economic space of the country, 
which is still characterized by high moral and physical deterioration of tourist facilities, 
namely cultural and recreational facilities inherited from times of the USSR; 
insufficient development of social and transport infrastructure, in particular due to high 
construction costs. Investors prefer to invest in office space and housing, given their 
payback compared to the hospitality industry. However, the Ukrainian hotel business 
seems more than promising for entrepreneurs and investors of different levels, as this 
business has a huge potential for development [16]. 

At the same time, it should be noted that the condition of the material and 
technical base of the hotel complex, which needs reconstruction, is one of the most 
significant problems in modern Ukrainian tourism. The main goal of the strategy for 
the development of tourism and resorts for 2016-2020 is to form and develop a modern 
competitive tourism complex, the contribution of tourism to the development of the 
national economy [17].  

The market of hotel services in Ukraine after a sharp decline in 2014 since 2015 
continues to grow slowly but steadily. The number of hotels and similar 
accommodation has been growing, but remains about one and a half times smaller than 
in 2013. Statistics of tourists stays in Ukrainian hotels repeats the trends of the total 
number of arrivals (6–8% growth each year). 

Business development in the regions, increasing the status of Ukraine as an 
attractive country for travel for foreign tourists; increasing the welfare of Ukrainians 
and the interest in recreation within the country – these are the main factors that 
determine the growing demand for hotel services today, which is a promising area for 
further development. According to the State Statistics Committee in Ukraine, there are 
4,113 thousand establishments with a total capacity of 359 thousand beds, which 
annually serve about 6.7 million people, 77% of whom have used hotel services. In 
general, the number of hotel places per 1,000 population in Ukraine is only 2, in total 
in Kyiv – 6, while in Paris – 38 (on average in Europe 14-18 places). 
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Таким чином, висновок про те, що в Україні не вистачає готелів, 
напрошується сам собою. За даними управління туризму номерний фонд Києва 
становить 12 258 номерів і сотні готелів. Найбільша кількість номерів складають 
3-зіркові готелі.  

Під час створення сучасних гoтельно-рестoранних комплексів особливу 
увагу звертають на архітектурний образ будівлі. Грамотне спроєктований, 
гармонійно утворений готельний комплекс є рекламним важелем цього 
підприємства для привернення гостей, важливим чинником щодо залучення 
інвестицій та напряму, впливає на розвиток готельної галузі.  

 

2.1 Містобудівні принципи розміщення готельно-ресторанних 
комплексів 

 
Будинки готелів призначені для короткочасного проживання людей для 

здійснення різних видів діяльності. Це можуть бути ділові контакти під час 
відряджень (виробничі на різних підприємствах і комерційні з метою здійснення 
різних угод), участь у роботі нарад, конференцій, симпозіумів та ін., туристичні 
поїздки для ознайомлення з природними та історичними і архітектурними 
пам’ятками (міста, регіону, країни), поїздки з метою відпочинку, курортного 
лікування, а також для здійснення спортивних змагань. 

Часто готелі виконують основну містобудівну функцію у будівництві і 
забудові великого відрізку магістралі, району, а іноді й цілого міста. Здебільшого 
це багатоповерхові будівлі, проте в деяких випадках врахування містобудівних 
вимог потребує обмеження поверховості готелів та істотно впливає на їхню 
об’ємно-просторову композицію. 

У практиці проєктування і будівництва сучасних готелів сформувались 
кілька тенденцій. Основні з них такі: 

– житлова і громадська частини розміщені в одній будівлі, при цьому 
приміщення загального призначення – на нижніх поверхах, а житлові – над ними. 
У зв’язку з великим набором громадських приміщень, особливо в готелях 
великої місткості і високого рівня комфорту, площа забудови нижніх поверхів, 
де розміщуються ці приміщення, здебільшого перевищує площу забудови 
житлового поверху, створюючи своєрідний стилобат, над яким височіє житлова 
частина готелю. Такий проєкт широко розповсюджений; він дозволяє обмежити 
площу забудови, але потребує обов’язкового облаштування технічного поверху 
між житловою і громадською частинами будівлі; 

– житлова і громадська частини готелю розташовані в різних, проте 
взаємопов’язаних між собою корпусах, які мають контрастну поверховість та 
об’ємно-просторову характеристику. Житлова частина переважно має меншу 
площу забудови і більшу поверховість порівняно з громадською частиною; 
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Thus, it is obvious that Ukraine lacks hotels. According to the Department of 
Tourism, there are the 12,258 rooms in Kiev and hundreds of hotels. 3-star hotels have 
the greatest accommodation capacity.  

Upon the creation of modern hotel and restaurant complexes, special attention is 
paid to the architectural style of the building. Properly designed hotel complex is an 
advertising lever of the company to attract guests, an important factor in attracting 
investment and direction which affects the development of the accommodation 
industry.  

 
2.1 Urban principles for the location of hotel and restaurant complexes 
 
Hotel buildings are designed for short-term residence of people for various 

activities. These can be business contacts during business trips (production at various 
enterprises and commercial in order to implement various agreements), participation 
in meetings, conferences, symposia, etc., tourist trips to get familiar with natural and 
historical and architectural monuments (cities, region, country), trips for recreation, 
spa treatment, as well as for sports competitions.  

Often hotels perform the main urban function in the construction of a large 
section of the highway, district, and sometimes the whole city. Most of them are multi-
storey buildings, but in some cases, considering the town-planning restrictions requires 
limiting the number of storeys of hotels and it significantly affects their spacial 
composition. 

In the practice of design and construction of modern hotels, several trends have 
emerged:  

– residential and public parts are located in one building, common areas – on the 
lower floors, and residential – above them. Due to the large range of public spaces, 
especially in hotels with large capacity and high level of comfort, the building area of 
the lower floors, where these rooms are located, mostly exceeds the area of the 
residential floor, creating a kind of stylobate, which rises above the hotel. Such a 
project is widespread; it allows to limit the building area, but requires the obligatory 
arrangement of the technical floor between the residential and public parts of the 
building;  

– residential and public parts of the hotel are located in different, but 
interconnected buildings, which have a contrasting number of storeys and spatial 
characteristics. The residential part mainly has a smaller building area, it has more 
storeys than the public part; 
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– житлова і громадська частини готелю розміщені в самостійних, не 
пов’язаних між собою будівлях. Іноді цей прийом називають «павільйонним». 
Він забезпечує вільне рішення кожної групи приміщень і чітке функціональне та 
конструктивно-планувальне розчленування готелю, але потребує найбільшої 
площі забудови порівняно з іншими прийомами, тому використовується рідко, 
переважно в готельних комплексах, розташованих на малоосвоєних територіях 
[14]. 

Функціональне призначення готелів, яке спирається на класифікацію та 
типологію певних підприємств, значно впливає на їхнє розташування у 
планувальній структурі міста. З погляду базових містобудівних принципів 
розміщення готелів у планувальній структурі великих і найкрупніших міст 
дозволяє виділити кілька характерних прийомів їхнього розташування [14].  

Модель розміщення готелів у планувальній структурі міста: 
1) у центрі міста; 
2) на територіях, прилеглих до центру; 
3) у центрі житлових районів і мікрорайонів; 
4) у периферійній частині міста; 
5) за межами міста. 
Розташування готелю у центрі міста є найбільш вагомим фактором щодо 

зручного пересування туристів, ділових людей та багатьох приїжджаючих 
людей. Тому будівництво готелів і подальше буде здійснюватися у центральній 
частині міста, але існує декілька недоліків при розміщенні готелів у центральній 
частині міста, особливо в історичних центрах. По-перше це – дефіцит 
територіальних ресурсів (ділянки під забудову), містобудівні обмеження, що 
створює великі припони для формування повноцінного просторового 
середовища навколо об’єкта – створення зеленого скверу, майданчиків для 
відпочинку, місць для паркування та інші види благоустрою.   

 Використання територій за межами центральної частини міста під 
забудову готельного комплексу має порівняно з попередньою моделлю 
розміщення готелів у планувальній структурі міста перевагу щодо належності 
більшої кількості вільних від забудови територій, відсутність запобіжників у 
вигляді містобудівельних обмежень (лімітація висоти забудови, межі територій 
історично-архітектурної спадщини тощо), але зберігається важливий чинник – 
обслуговування території міським транспортом. Те саме може відноситися до 
територій під забудову у центрах житлових районів, але віддаленість від центру 
міста знижує класифікаційну оцінку готельно-ресторанного комплексу, що 
більше стосується готельно-ресторанних комплексів, розташованих у 
периферійній частині міста. 
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– residential and public areas of a hotel are located in separate, unconnected 
buildings. This technique is sometimes called "pavilion". It provides a free solution for 
each group of premises and a clear functional and structural-planning division of the 
hotel, but requires the largest building area compared to other methods, so it is rarely 
used, mainly in hotel complexes located in underdeveloped areas [14].  

The functional purpose of hotels, which is based on the classification and 
typology of certain enterprises, significantly affects their location in the planning 
structure of the city. As to the basic town-planning principles, the location of hotels in 
the planning structure of large cities allows to identify several characteristic methods 
of their location [14].  

The model of hotel placement in the planning structure of the city:  
1) in the city center;  
2) in the territories adjacent to the center;  
3) in the center of residential areas and neighbourhoods;  
4) in the periphery of the city;  
5) outside the city. 
The location in the city center is the most important factor regarding convenient 

movement of tourists, business people and many visitors. Therefore, the construction 
of hotels will be carried out in the central part of the city, but there are several 
shortcomings in the placement of hotels in the central part of the city, especially in 
historic centers. The first is the lack of territorial resources (building plots), urban 
constraints, which creates large obstacles for the formation of a full-fledged spatial 
environment around the object – the creation of a green park, recreation areas, parking 
lots and other landscaping.  

The use of the areas outside the central part of the city for the construction of a 
hotel complex has an advantage over the previous model of hotels in the planning 
structure of the city as it has more free areas. There are no fuses in the form of urban 
restrictions (limitation of building height, boundaries of historical and architectural 
heritage, etc.). But an important factor – the service of public transport – remains. The 
same may apply to built-up areas in residential centers, but the distance from the city 
center reduces the assessment of classification criteria of hotel and restaurant complex, 
which is more relevant for complexes located on the peripheral part of the city. 
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Кращі сучасні готелі становлять багатофункціональний комплекс, до якого 
включаються і власне готельний фонд, і зали (виставочні, банкетні, конференц-
зали тощо), і численні харчові блоки. Через це, з огляду на зростаюче громадське 
значення готелів, останнім часом розвивається тенденція будувати нові готелі як 
композиційні центри житлових районів і мікрорайонів. Це зокрема характерно 
для таких країн, як США, Німеччина, Італія, Швеція, Норвегія, Росія, Україна та 
інші [3]. 

Розташування готельно-ресторанних комплексів, а це найчастіше готель з 
рестораном або крупним кафе, на «порозі» міста і за його межами має свою 
специфіку і, як навартоок – певні переваги та недоліки в сенсі перспективи 
розвитку подібного підприємства. Такі готелі зазвичай призначені для 
автотуристів, пов’язані з сезонністю, календарними святами тощо. Вони 
переважно розташовуються на основних заміських автомагістралях, у зоні в’їзду 
до великих міст, обласних центрів та невеликих населених пунктів. 

Невід’ємною умовою будівництва таких готелів є створення зручних 
з’їздів з транспортних артерій, тому розташування готельно-ресторанних 
комплексів потребують створення привабливого образу цього об’єкта, 
яскравого, пізнавального вже на далеких підступах до нього. 

Заміське розташування готелів також породжує певні складності, пов’язані 
з віддаленістю від центру міста, що є припоною доступності до знакових 
куточків міста.  

Готельні комплекси становлять складні, найчастіше унікальні споруди. 
Їхнє розміщення в планувальній структурі міста є складним і відповідальним 
процесом. Вибір ділянки для розташування готельного комплексу визначається 
багатьма факторами [3]. 

 

2.2 Основні фактори, що впливають на раціональність розміщення 
готельно-ресторанних комплексів 

 

Сучасний готель покликаний створити комфортабельні умови для 
проживання гостей і надати йому низку додаткових послуг. 

Під час вибору ділянки під будівництво готельного комплексу бажано, 
щоб вона мала прямокутну форму і не більше ніж з двох боків була обмежена 
магістральними вулицями. Недоцільне розташування готельних комплексів на 
ділянках із гострими кутами, що ускладнить процес проєктування і будівництва 
готелю. 

Основні фактори (рис. 2.1), що беруться до уваги під час спорудження 
будівель готелів: 

1. Будівля або комплекс будівель повинні органічно вписуватися у 
навколишнє середовище, зберігаючи містобудівельний або природний 
ландшафт. 
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The best modern hotels are a multifunctional complex, which includes the actual 
hotel fund, and halls (exhibition, banquet, conference halls, etc.), and numerous food 
units. Because of this, given the growing public importance of hotels, recently there is 
a tendency to build new hotels as composite centers of residential areas and 
neighborhoods. This is particularly true for countries such as the United States, 
Germany, Italy, Sweden, Norway, Russia, Ukraine and others [3].  

The location of hotel and restaurant complexes, which is often a hotel with a 
restaurant or a large cafe, on the "doorstep" of the city and beyond has its own specifics 
and, as a matter of fact – certain advantages and disadvantages in terms of prospects 
for such an enterprise. Such hotels are usually designed for motorists, related to 
seasonality, calendar holidays, etc. They are mainly located on the main suburban 
highways, at the entrance to large cities, regional centers and small settlements. 

Essential condition for the construction of such hotels is the creation of 
convenient exits from the transport arteries, so the location of hotel and restaurant 
complexes require the creation of an attractive exterior of this object. It should be bright 
and recognizable from afar.  

The suburban location of hotels also creates certain difficulties associated with 
the distance from the city center, which is a barrier to accessibility to the famous parts 
of the city.  

Hotel complexes are complex, often unique buildings. Their placement in the 
planning structure of the city is a complex and responsible process. The choice of site 
for the location of the hotel complex is determined by many factors [3].  

 
2.2 The main factors affecting the rationality of the location of hotel and 

restaurant complexes 
 
The modern hotel is designed to create comfortable living conditions for guests 

and provide it with a range of additional services. When choosing a site for the 
construction of a hotel complex, it is desirable that it has a rectangular shape and with 
no more than two sides bounded by main streets. Improper location of hotel complexes 
in areas with sharp corners will complicate the process of designing and building a 
hotel.  

The main factors (Fig. 2.1) that should be taken into account during the 
construction of hotel buildings:  

1. A building or complex of buildings must fit organically into the environment, 
maintaining the urban or natural landscape. 
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2. Необхідно враховувати природно-кліматичні фактори, температуру та 
вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрямок вітру тощо. 

3. Архітектурні, конструктивні та планувальні рішення будівлі не повинні 
бути надмірно дорогими. Планування будівлі повинне забезпечувати 
економічність її експлуатації. 

4. Під час проектування готелю певну роль відіграють рекламні 
міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність 
готелю; встановлення рекордів певного напрямку (будівництво найвищої 
будівлі, найбільш екзотичної будівлі тощо); розташування вітрин готельних 
торгових центрів і т. ін. 

5. Планування будівлі повинне забезпечувати раціональну організацію 
обслуговування і відповідний комфорт мешканцям, відповідати функціональним 
вимогам. 

6. Будівля повинна відповідати естетичним, технічним, санітарно-
гігієнічним, екологічним нормам і рекомендаціям. Варто передбачати 
можливість її реконструкції. 

7. Необхідно дотримуватися умов економічності процесу будівництва 
будинку. 

 
 

Рисунок 2.1 – Основні фактори, які впливають на вибір ділянки під будівництво  
 

Аналіз теоретичних досліжень, практики проєктування і експлуатації 
готелів допоміг виявити низку зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Перша група характеризує середовище та умови, у яких формується 
архітектура готелів – це соціально-економічні, природно-кліматичні та 
містобудівні чинники. Друга складається з більш вузькоспеціалізованих 
факторів, що впливають безпосередньо на рішення самої будівлі: типологічні, 
функціонально-технологічні, архітектурно-планувальні, об’ємно-просторові, 
інженерно-конструктивні (рис. 2.1) [44]. 
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2. It is necessary to consider natural and climatic factors, temperature and 
humidity, precipitation, insolation, wind speed and direction, etc.  

3. Architectural, structural and planning solutions of the building should not be 
excessively expensive. The planning of the building should ensure the efficiency of its 
operation.  

4. During the design of the hotel a certain role is played by advertising 
considerations: ensuring the design of the facade, which emphasizes the prestige of the 
hotel; setting records in a certain direction (construction of the tallest building, the most 
exotic building, etc.); location of shop windows of hotel shopping centers, etc.  

5. Planning of the building should provide the rational organization of service 
and the corresponding comfort to guests, to meet functional requirements.  

6. The building must comply with aesthetic, technical, sanitary, environmental 
standards and recommendations. It is necessary to provide the possibility of its 
reconstruction.  

7. It is necessary to comply with the conditions of cost-effectiveness of the 
construction process of buildings. 

 

 
Figure 2.1 – The key factors affecting the choice of site for construction 

 

Analysis of the theoretical researches, practice of design and operation of hotels 
helped to identify a number of external and internal factors.  

The first group characterizes the environment and conditions in which the 
architecture of hotels is formed is socio-economic, climatic and urban factors. The 
second group comprises more specialized factors that directly affect the decision of the 
building: typological, functional and technological, architectural and planning, spatial, 
engineering and structural (Fig. 2.1) [44]. 
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Готелі, як заклади для тимчасового проживання, орієнтовані на 
задоволення потреб людини, тому соціально-економічні фактори відіграють 
провідну роль у їхньому формуванні та визначають попит на послуги цього типу 
споруд для тимчасового проживання. 

Природно-кліматичні чинники обумовлюють тип курортного готелю, 
вибір конструкцій і будівельних матеріалів, об’ємно-просторове рішення 
будівлі, орієнтацію та площу скління тощо [21, 28]. До них належать: 

– ландшафтні характеристики: топологія ділянки, особливості ґрунту, 
геологія, гідрологія (наявність морів, річок, озер, водойм, схильність до повеней) 
та найбільш привабливі пейзажі; 

– такі кліматичні чинники як сонячна радіація на протязі року і карта 
затінення ділянки; температурно-вологісний і вітровий режими. 

Містобудівні фактори включають потужність і призначення готелю 
(наявність культурно-розважального, спортивного блоків тощо), характеристику 
забудови (поверховість, сучасна або історична архітектура), планувальну 
структуру (зокрема наявність ділянок під забудову та транспортна 
інфраструктура), а також умови середового сприйняття. 

Типологічні чинники визначають основні параметри майбутньої будівлі 
готелю – це наявність функціональних блоків, місткість і рівень комфорту. 
Типологічні фактори формують тип майбутнього готелю: апарт-готель, 
курортний готель, готель ділового призначення тощо. 

До функціонально-технологічних факторів належать вид послуг, що 
надаються готелем, функціонально-технологічна схема і необхідне обладнання, 
його параметри. З огляду на функціонально-технологічні фактори можливо 
виявити такі вимоги до формування готелів: організація функціональних зв’язків 
(горизонтального та функціонального переміщення відпочиваючих і працівників 
з урахуванням існуючих технологій); забезпечення єдності функціонально-
технологічних процесів, відповідних їм зон і блоків [44, с. 90]. 

Архітектурно-планувальні фактори містять у себе склад, параметри 
приміщень і архітектурно-планувальну композицію. 

Об’ємно-просторові чинники пов’язані з об’ємно-просторовою 
композицією будівлі, його об’ємними параметрами, поверховістю та засобами 
виразності, метою яких є зробити готель комфортним в експлуатації, 
привабливим, надійним і забезпечити зовнішній вигляд готелю, що задовольняє, 
як містобудівним умовам, так і естетичній виразності об’єкту [44, с. 91]. 

В інженерно-конструктивних факторах можна виділити будівельні 
матеріали, конструктивні рішення та інженерне обладнання.  

При розташуванні міських готелів до питання орієнтації ставляться не 
дуже прискіпливо внаслідок короткостроковості проживання. Проблемам 
орієнтації більше приділяють увагу при розміщенні рекреаційних, лікувальних, 
зимових спортивних готелів, тобто там, де мандрівники залишаються на більш 
тривалий період. Особливу увагу варто приділити вивченню загальної інсоляції 
певної території і визначення тіньових зон. Надмірна інсоляція вимагає захисних 
заходів у вигляді конструктивних або регульованих елементів.  
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Hotels, as institutions for temporary residence, are focused on meeting human 
needs. Thus, socio-economic factors play a leading role in their formation and 
determine the demand for services of this type of temporary accommodation.  

Natural and climatic factors determine the type of resort hotel, the choice of 
structures and building materials, the spatial solution of the building, the orientation 
and area of glazing, etc. [21, 28]. These include:  

– landscape characteristics: site topology, soil features, geology, hydrology 
(seas, rivers, lakes, reservoirs, susceptibility to floods) and the most attractive 
landscapes;  

– such climatic factors as solar radiation during the year and a map of shading 
of the site; temperature-humidity and wind modes. 

Urban factors include the capacity and purpose of the hotel (cultural and 
entertainment block of premises, sports units, etc.), the characteristics of the building 
(storeys, modern or historical architecture), planning structure (including building plots 
and transport infrastructure), and environmental conditions.  

Typological factors determine the main parameters of the future hotel building 
– the functional units, its capacity and level of comfort. Typological factors form the 
type of future hotel: apart-hotel, resort hotel, business hotel, etc.  

Functional and technological factors include the type of services provided by 
the hotel, functional and technological scheme and the necessary equipment, as well as 
its parameters. Taking into account the functional and technological factors, it is 
possible to identify the following requirements for the formation of hotels: the 
organization of functional connections (horizontal and functional movement of 
vacationers and employees, considering existing technologies); ensuring the unity of 
functional and technological processes, their corresponding zones and blocks  
[44, p. 90]. 

Architectural and planning factors include the composition, parameters of the 
premises and architectural and planning composition.  

Spatial factors are related to the spatial composition of the building, its 
volumetric parameters, number of storeys and means of expression, which aim to make 
the hotel comfortable to use, attractive, reliable and provide the exterior of a hotel that 
satisfies both urban conditions and aesthetic expressiveness of the object  
[44, p. 91].  

Engineering and design factors include distinguished building materials, design 
solutions and engineering equipment.  

When locating city hotels, the issue of orientation is not very meticulous due to 
the short stay. Orientation problems are given more attention when placing 
recreational, medical, winter sports hotels, where travelers stay for a longer period. 
Particular attention should be paid to the study of the general insolation of a particular 
area and the definition of shadow zones. Excessive insolation requires protective 
measures in the form of structural or adjustable elements. 
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Проте варто дотримуватися санітарно-гігієнічних норм проєктування при 
розміщенні готельної забудови, а саме для І–ІІ кліматичних поясів передбачають 
орієнтацію житлової частини будівлі на схід; південь; південний схід; південний 
захід; неприпустимий сектор «А» знаходиться у межах  310° – 50°, для зимових 
вітрів заборонений сектор знаходиться у межах: 270° – 70°, для  
ІІІ–ІV кліматичних поясів сприятливою орієнтацією є південний схід; схід, а 
неприпустимим, або забороненим сектором є 310° – 50° , більш-менш 
сприятливим сектором у межах – 200° – 290°. 
 Клімат суттєво впливає на форму будівлі та архітектурні елементи  
(рис. 2.2). Наприклад у районах із теплим кліматом проєктуються будівлі з 
великою кількістю відкритих просторів: балкони, лоджії, галереї, майданчики 
для кафе, внутрішні затінені дворики. Навпаки – у районах із суворим кліматом 
має бути більше закритих просторів. Будівлі або їхні частини з’єднуються 
закритими переходами. У країнах північних широт для забарвлення окремих 
деталей фасадів застосовуються більш яскраві кольори, оскільки там важко 
сподіватися на постійну гру світла і тіні. За допомогою кольору можна виділяти 
окремі елементи будівлі. Готель може за кольором складати єдиний ансамбль з 
розташованими поряд будинками або виділятися серед них. 
 

 
Використання пластичних елементів 

будівлі в умовах жаркого клімату 
Готель Golf Residence у Тунісі 

Застосування компактної форми будівлі готелю у 
сурових умовах клімату 

Ice Hotel у Швеції 
 

Рисунок 2.2 – Формування готельної забудови в екстремальних кліматичних 
умовах 

 
Під час проєктування готелів необхідно правильно використовувати 

рельєф, ландшафтне оточення для досягнення органічного зв’язку зовнішнього 
внутрішнього простору. Особливо доцільно розміщувати готелі на терасах, 
пагорбах. Наприклад, найстаріший американський готель «Шато Мармонт» 

(рис.2.3), якій розташовано на пагорбі та органічно вписано у ландшафт.  
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However, it is necessary to adhere to the sanitary and hygienic norms of design 
when placing hotel buildings, namely for the I-II climatic zones provide for the 
orientation of the residential part of the building to the East; the South; the South-east; 
the South-west; the inadmissible sector "A" is in the range of 310°–50°, for winter 
winds the forbidden sector is in the range: 270°–70°, for the III-IV climatic zones, the 
South-east is a favorable orientation; the East, and the inadmissible or forbidden sector 
is 310° – 50°, more or less favorable sector in the range is 200° – 290°.  

The climate significantly affects the shape of the building and architectural 
elements (Fig. 2.2). For example, in areas with warm climates, buildings with a large 
number of open spaces are designed: balconies, loggias, galleries, cafe areas, shaded 
courtyards. On the contrary, there should be more enclosed spaces in areas with harsh 
climates. Buildings or parts of them are connected by closed passages. In the countries 
of northern latitudes, brighter colors are used to paint individual details of facades, 
because it is difficult to hope for a constant play of light and shadow. Color can be used 
to highlight individual elements of a building. A hotel can be a single ensemble of 
adjacent houses or stands out among them.  

 

 
The use of plastic elements of the 

building in hot climates  
Golf Residence Hotel, Tunisia 

The use of a compact hotel building in harsh climates  
Ice Hotel, Sweden 

 
Figure 2.2 – Formation of hotel buildings in extreme climatic conditions 
 
When designing hotels, it is necessary to use properly the terrain, the landscape 

environment to achieve an organic connection of the external interior space. It is 
especially advisable to place hotels on terraces and hills. For example, the oldest 
American hotel "Chateau Marmont" (Fig. 2.3), which is located on a hill and 
organically integrated into the landscape. 
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Під час будівництва готелю «Кавальєрі» у Римі було чудово використано 
рельєф пагорбу Монте-Карло (рис.2.3). 

 

  
«Шато Мармонт» (1927 р.) 
(Chateau Marmont Hotel), 
м. Лос-Анджелес, США 

 

Готель «Кавальєрі» (1963 р.) 
(Waldorf Astoria Rome Cavalieri), 

м. Рим, Італія 

Рисунок 2.3 – Використання рельєфу при формуванні готельної забудови 
 

Рельєф і природне оточення є основними компонентами для досягнення 
естетичної виразності готельного комплексу. Тому необхідно зберігати і 
підсилювати ландшафтні особливості ділянок шляхом закріплення природних 
домінант пагорбів, мисів, терас та ін. Їх ні в якому разі не можна руйнувати. 

Однією із обов’язкових умов, якою має володіти ділянка для будівництва 
готельного комплексу, є його екологічна комфортність, що забороняє 
розміщувати готельні будинки в екологічно кризових зонах міст. Санітарно-
гігієнічні параметри будівель готельно-ресторанних комплексів (чистота 
повітряного басейну, рівень шуму, аерація, інсоляція) повинні відповідати 
нормативним вимогам. 

Під час вибору ділянки потрібно також враховувати наявність міських 
інженерних комунікацій (водопровід, каналізація, електрокабель), можливість 
телефонізації і підключення до існуючих інженерних міських мереж з 
урахуванням їхньої потужності і розміщення, що значно знижує обсяг вартості 
будівництва готельних комплексів. 

Ділянка, що обирається для будівництва готельного комплексу, 
насамперед повинна мати достатню площу території з урахуванням специфіки 
експлуатації готельного комплексу і його місткості.  

Під час проектування готелів і готельних комплексів (крім мотелів) їхні 
ділянки рекомендується розміщувати в пішохідній досяжності від станцій 
метрополітену (у радіусі 700 м) або зупинок громадського транспорту (у радіусі 
300-500 м) [18].  
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During the construction of Cavalieri Hotel in Rome, the relief of Monte Carlo 
Hill was perfectly used (Fig. 2.3). 

 

  
Chateau Marmont Hotel, 1927 

Los Angeles, USA 
 Waldorf Astoria Rome Cavalieri, 1963,  

Rome, Italy 
 

Figure 2.3 – The use of terrain in the formation of hotel buildings 
 
The relief and natural environment are the main components to achieve the 

aesthetic expressiveness of the hotel complex. Therefore, it is necessary to preserve 
and enhance the landscape features of the sites by consolidating the natural dominants 
of hills, capes, terraces, etc. They can not be destroyed in any case.  

One of the conditions that a site for the construction of a hotel complex must 
have is its ecological comfort, which prohibits the placement of hotel buildings in 
ecologically crisis zones of cities. Sanitary and hygienic parameters of buildings of 
hotel and restaurant complexes (cleanliness of the air pool, noise level, aeration, 
insolation) must meet regulatory requirements. 

When choosing a site, it should also be considered the availability of municipal 
utilities (water supply, sewerage, electric cable), the possibility of telephony and 
connection to existing urban utilities, taking into account their capacity and location, 
which significantly reduces the cost of construction of hotel complexes. The site 
selected for the construction of the hotel complex must have a sufficient area, taking 
into consideration the specifics of the operation of the hotel complex and its capacity. 
When designing hotels and hotel complexes (except motels), it is recommended to 
place their sites within walking distance of subway stations (within a radius of 700 m) 
or public transport stops (within a radius of 300–500 m) [18]. 
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Крім того, для служби постачання численних різноманітних груп 
приміщень готелю (ресторани, торгівля) має бути створена ціла низка 
спеціальних допоміжних і складських зон, що вимагають індивідуального 
під’їзду вантажного транспорту та організації незалежного від їхнього 
завантаження, розвантаження, зберігання товарів [12]. 

 
2.3 Основні вимоги щодо проєктування, планування і забудови 

готельно-ресторанних комплексів 
 
Однією з найбільш істотних проблем сучасного готельного будинку є 

розміщення його на ділянці так, щоб перед готелем вивільнити достатнє за 
площею місце для обладнання підземних шляхів і місць стоянки автотранспорту. 
Сучасний турист все рідше приїжджає поїздом, а все частіше на автобусі або 
автомашині. Це тягне за собою необхідність такого розташування входу, щоб 
між основним поясом руху і входом до готелю було місце для під’їзду  
1–2 автобусів і декількох легкових автомашин [9], саме тому проєктування 
території та будинку готельно-ресторанних комплексів необхідно проводити, 
спираючись на чинні нормативні документи. 

Характеристики земельної ділянки нерідко визначають властивості та 
специфіку об’єкти будівництва. Тому варто заздалегідь оцінити параметри 
робочого майданчика, територія повинна мати можливість вільного під’їзду і 
перебувати у віддаленні від екологічно небезпечних територій і об’єктів 
промислового сектора із врахуванням геодезичних властивостей ділянки під 
будівництво готелю. Норми, що діють для громадських будівель, і, зокрема, 
документів ДБН [18], може братися за основу в розробці цієї частини 
проектувальних заходів. 

Крім загальних інженерно-технічних можливостей ділянки, важливо 
оцінити і місцевий інфраструктурний потенціал для розвитку. Це, насамперед, 
транспортне забезпечення: улаштування на кожні 10 номерів мінімум одне 
машино-місце, для готелів місткістю більше 150 місць необхідно передбачити 
окремий під’їзд і місце для стоянки одного автобуса. 

Земельна ділянка для розміщення готелю повинна забезпечити можливість 
облаштування (розміщення ділянки відпочинку, господарських ділянок і 
гостьових стоянок автотранспорту) та озеленення . 

Мотелі потрібно розміщувати переважно на крупних транзитних 
магістралях, що сполучають поселення. 
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In addition, for the supply of many different groups of hotel rooms (restaurants, 
shops) a number of special auxiliary and storage areas should be created. It requires 
individual access of trucks and the organization independent of their loading, 
unloading, storage of goods [12].  

 
2.3 The main requirements for the design, planning and construction of 

hotel and restaurant complexes  
 
One of the most significant problems of a modern hotel building is its placement 

on the site so as to free up enough space in front of the hotel for the equipment of 
underground roads and parking lots. Modern tourists are less likely to come by train, 
and more often by bus or car. This necessitates arrangement the entrance so that there 
is a place for access between the main traffic lane and the hotel entrance for 1-2 buses 
and several cars [9]. That is why the design of the territory and the house of hotel and 
restaurant complexes must be carried out according to the current regulations. 

Land characteristics often determine the properties and specifics of construction 
sites. Therefore, it is necessary to assess the parameters of the work site in advance, the 
area should have free access and be away from environmentally hazardous areas and 
industrial facilities, taking into account the geodetic properties of the site for hotel 
construction. Standards applicable to public buildings, and in particular DBN 
documents [18], can be used as a basis for the development of this part of the design 
measures.  

In addition to the general engineering capabilities of the site, it is important to 
assess the local infrastructural potential for development. This is, first of all, transport 
provision: at least one parking space for every 10 rooms, for hotels with a capacity of 
more than 150 beds it is necessary to provide a separate entrance and a parking space 
for one bus. 

The land plot for the hotel should provide the possibility of arrangement 
(placement of the recreation area, economic plots and guest parking lots) and 
landscaping.  

Motels should be located mainly on major transit highways connecting 
settlements.  

The land plot for the hotel should provide the possibility of arrangement 
(placement of the recreation area, utility plots and guest parking lots) and landscaping. 
Motels should be located mainly on major transit highways connecting settlements. 
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У складі ділянки готелю (мотелю) мають бути передбачені: 
– упоряджені майданчики перед входами у приміщення громадського і 

житлового призначення (з розрахунку не менше 0,2 м2 на одного мешканця); 
–  майданчики для стоянки автомобілів (див. табл. 2.1); 
– майданчики для тимчасового паркування автомобілів і автобусів для 

висадки та посадки пасажирів згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12 і  
ДБН В.2.3-5 [20, 22]. 

– внутрішні наскрізні проїзди, під’їзди до головного та інших входів до 
готелю згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12 та ДБН В.1.1-7 [19, 28]. 

Необхідність розміщення на ділянці спортивних і дитячих майданчиків, а 
також зимових садів, оранжерей, зелених партерів та інших зон відпочинку і 
дозвілля визначається завданням на проєктування або проєктом. 

Гаражі та стоянки автомобілів при готелях потрібно проєктувати з 
урахуванням вимог ДБН Б.2.2-12, ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-15 [19, 20, 21]. Площа 
відкритих автостоянок, що не охороняються, до площі ділянки готелю не 
включається. 

При готелях категорії **** і вище повинні передбачатися автостоянки, що 
охороняються. Кількість місць на автостоянках (згідно з ДСТУ 4269 [31]) 
залежно від категорії готелю (мотелю) приймається не менше зазначених у 
таблиці 2.1 (у відсотках від кількості номерів). 

Кількість місць на автостоянках готелів для обслуговуючого персоналу 
розраховується згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12 [19] та завданням на 
проєктування. 

Кількість місць на автостоянках готелів, що мають у своєму складі відкриті 
для сторонніх відвідувачів підприємства харчування, побутового 
обслуговування і торгівлі, культурно-масового призначення, рекомендується 
збільшувати з урахуванням потужності цих підприємств згідно із завданням на 
проєктування, приблизні розміри надано у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Кількість місць на автостоянках залежно від категорії готелю 
(мотелю) 

Види готелів 
Кількість місць, %, від кількості номерів при готелях категорій 
* ** *** **** ***** 

Готелі 20 20 20 25 25 
Мотелі 100 100 100 100 100 

Відкритий майданчик для короткочасної стоянки біля головного входу 
проектується з розрахунку одночасного розміщення не менше п’яти автомобілів. 

Відстань між житловими корпусами (будинками) готелів та автостоянкою 
потрібно приймати згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12 [19], який передбачає 
проводити розрахунок інсоляції території та приміщень [18]. 
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In the hotel (motel) territory the following elenments should be provided:  
–areas in front of the entrances to public and residential premises (at the rate of 

not less than 0.2 m2 per guest);  
– parking lots (table 2.1);  
– sites for temporary parking of cars and buses for boarding and embarkation of 

passengers in accordance with the requirements of DBN B.2.2-12 and DBN B.2.3-5 
[20, 22];  

– internal passages and entrances to the main and other entrances to the hotel in 
accordance with the requirements of DBN B.2.2-12 and DBN B.1.1-7 [19, 28].  

Sports and children's playgrounds on the site, as well as winter gardens, 
greenhouses, green parterres and other recreation and leisure areas is determined by 
the design statement or project. 

Garages and parking at hotels should be designed taking into account the 
requirements of DBN B.2.2-12, DBN B.2.3-5, DBN B.2.3-15 [19, 20, 21]. Unguarded 
outdoor parking is not included in the hotel area.  

For hotels of category **** and above, guarded parking must be provided. The 
number of parking lots (according to the State Standard 4269 [31]) depending on the 
category of the hotel (motel) is accepted not less than those specified in the table 2.1 
(as a percentage of the number of rooms).  

The number of spaces in hotel parking lots for personnel is calculated in 
accordance with the requirements of DBN B.2.2-12 [19] and the design statement.  

It is recommended to increase the number of parking spaces in hotels, which 
include open to outsiders enterprises of food, household services and trade, cultural 
and mass purposes, taking into account the capacity of these enterprises in accordance 
with the design statement. approximate dimensions are given in the table 2.1.  

Table 2.1 – Number of parking lots depending on the category of hotel (motel) 

The types of 
hotels 

The number of beds, % of the number of rooms in the hotels 
category 

* ** *** **** ***** 
Hotels 20 20 20 25 25 
Motels 100 100 100 100 100 
 
An open area for short-term parking at the main entrance is designed to 

accommodate at least five cars at a time.  
The distance between the residential buildings (houses) of hotels and parking 

must be taken in accordance with the requirements of DBN B.2.2-12 [19], which 
provides for the calculation of the insolation of the territory and premises [18]. 
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Площу ділянки для стоянки одного автомобіля на автостоянках варто 
приймати відповідно до вимог ДБН В.2.3-15, 25 м2 на 1 машино-місце [20]. 

На ділянках готелів мають бути передбачені індивідуальні стоянки для 
інвалідів (із розрахунку 10 %, але не менше одного машино-місця), максимально 
наближені до входу у будинок, і спеціальні пристрої (пандуси, підйомники), що 
забезпечують доступність для маломобільних груп населення громадських зон 
будинків і території готелю згідно з ДБН В.2.2-17. [25] 

Під час проєктування багатофункціональних комплексів, що включають 
готелі, варто передбачати розміщення стоянок із розрахунку забезпечення 
потреби в машино-місцях для паркування автомобілів осіб, що працюють, 
проживають і відвідують комплекс згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12 [19]. 

У підземних, підвальних і цокольних поверхах готелів допускається 
розміщення стоянок для зберігання і паркування легкових автомобілів згідно з 
вимогами 6.7 ДБН В.2.3-15 [20]. 

У готелях при вантажних терміналах та інших готелях, що обслуговують 
вантажні автомобільні потоки, потрібно передбачати автостоянки (паркінги) 
вантажного автотранспорту, кількість місць на яких встановлюється завданням 
на проєктування, проєктом або відповідним обґрунтуванням. 

При формуванні готельно-ресторанного комплексу варто ураховувати 
обмеженість територіальних резервів, що спричинює необхідність підвищення 
компактності плану міста, або його окремих ділянок, інтенсифікації 
використання і забудови територій та її поліфункціональності. 

Дуже важливим є показник використання території, який визначають у 
відсотках площі забудови, доріг, ділянок для відкритого складування та іншого 
призначення з твердим покриттям до загальної площі території. Як додаток до 
основних показників підраховують площі газонів, посадок кущів і дерев.   

Існують основні вимоги щодо проєктування, планування і забудови 
громадських будинків, до яких, як відомо, належать і готелі. Такі провідні 
вимоги сприяють раціональному використанню території, економічному її 
упорядкуванню та утриманню й визначається певними параметрами (рис. 2.4): 

 – інтенсивність використання території; 
– кількісне співвідношення територій або фонду різного функціонального 

призначення; 
– вимоги охорони пам’ятників історії та культури; 
– вимоги охорони навколишнього середовища і територій природного 

комплексу (ПК); 
– санітарно-гігієнічні норми і вимоги пожежної безпеки. 
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The area of the parking lot for one car should be taken in accordance with the 
requirements of DBN B.2.3-15, 25 m2 per 1 parking space [20].  

Hotel sites should provide individual parking for the disabled (at the rate of 10%, 
but not less than one parking space), as close as possible to the entrance to the building, 
and special devices (ramps, lifts) that provide accessibility for less mobile public areas 
buildings and hotel territory according to DBN B.2.2-17 [25]. 

When designing multifunctional complexes, including hotels, it is necessary to 
provide parking for the need for parking spaces for cars of people working, living and 
visiting the complex in accordance with the requirements of DBN B.2.2-12 [19]. 

In the underground, basement and ground floors of hotels parking for storage 
and parking of cars in accordance with the requirements of 6.7 DBN B.2.3-15 is 
allowed [20].  

In hotels at freight terminals and other hotels that serve freight traffic flows, it is 
necessary to provide parking lots (parking lots) of trucks, the number of places is set 
by the design statement, project or appropriate justification.  

When constructing a hotel and restaurant complex, it is necessary to take into 
account the limited territorial reserves, which necessitates increasing the compactness 
of the city plan or its individual sections, intensifying the use and development of 
territories and its multifunctionality. 

The indicator of the use of the territory is very important, which is determined 
as a percentage of the area of buildings, roads, areas for open storage and other 
purposes with a hard surface to the total area. In addition to the main indicators, the 
areas of lawns, plantings of shrubs and trees are calculated.  

There are basic requirements for the design, planning and construction of public 
buildings, which include hotels. Such requirements contribute to the rational use of the 
territory, its economic order and maintenance and are determined by certain parameters 
(Fig. 2.4):  

– the intensity of use of the territory;  
– quantitative ratio of territories or fund of different functional purpose;  
– requirements for the protection of historical and cultural monuments;  
– requirements for protection of the environment and territories of the natural 

complex;  
– sanitary and hygienic norms and requirements of fire safety. 
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Рисунок 2.4 – Параметри, якими регламентується інтенсивність 
використання території готельних комплексів  

 

Регулювання інтенсивності забудови, граничної з ефективністю на 
локальному рівні, – це крок до комфортного середовища для містян, підвищення 
економічної привабливості для інвесторів та збільшення прибутку для міста. 
Висока вартість земельного ресурсу потребує максимально ефективного його 
використання. 

 

2.4 Основні принципи зонування готельно-ресторанних комплексів 
 

Важливе значення для готельних підприємств має прилегла територія, яка 
забезпечує необхідними рекреаційними ресурсами гостей готелю. 

Архітектурно-просторова організація готелів підпорядковується: 
закономірностям формування сталих містобудівних утворень, вимогам 
готельних операторів, функціональному комплексу готелю. Головним 
архітектурно-художнім завданням у будівництві нового готельного об’єкту чи 
реконструкції його в історичному середовищі є збереження образу сталого 
середовища. 

На архітектурно-планувальну композицію готелів впливають умови 
їхнього розташування в міській забудові, у заміських зонах відпочинку і туризму, 
спеціалізованих спортивно-оздоровчих районах. Особливе значення надається 
розміщенню готелю у місті. Під час проектування готелю у місті (у центрі або на 
периферії, поблизу пам’ятників архітектурної, історичної та культурної 
спадщини, транспортних вузлів, у природній або парковій зоні) її розташування 
потрібно узгодити з архітектурним ансамблем вулиці, площі, міських будівель 

[14]. 
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Figure 2.4 – Parameters which regulate the intensity of use of the territory of the 
hotel complexes 

 
Regulating the intensity of construction, limiting efficiency at the local level, is 

a step towards a comfortable environment for citizens, increasing economic 
attractiveness for investors and increasing profits for the city. The high cost of land 
requires its most efficient use.  

 
2.4 Basic principles of zoning of hotel and restaurant complexes  

 
The importance for hospitality companies has the surrounding area, which 

provides the necessary recreational resources of the hotel.  
The architectural and spatial organization of hotels is subject to: the laws of 

formation of sustainable urban formations, the requirements of hotel operators, the 
functional complex of the hotel. The main architectural task in the construction of a 
new hotel facility or its reconstruction in the historic environment is to preserve the 
image of a sustainable environment.  

The architectural and planning composition of hotels is influenced by the 
conditions of their location in urban development, in suburban areas of recreation and 
tourism, specialized sports and recreation areas. Particular importance is attached to 
the location of the hotel in the city. When designing a hotel in the city (in the center or 
on the periphery, near monuments of architectural, historical and cultural heritage, 
transport hubs, in a natural or park area), its location should be agreed with the 
architectural ensemble of the street, square, city buildings [14]. 
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Готель може бути архітектурним акцентом у забудові мікрорайону або 
транспортної магістралі. Іноді такі готелі розміщуються в будівлях – 
пам’ятниках архітектури або входять до історичного комплексу міста. 

Важливе поліфункціональне значення для готельних підприємств має 
прилегла територія. Вона повинна бути достатнього розміру для виконання 
виробничих завдань засобу розміщення, забезпечення необхідних рекреаційних, 
екологічних, естетичних умов для гостей готелю. 

Під час вирішення генеральних планів готельних підприємств необхідно 
корегуватися принципами зонування території щодо зручного та системного 
функціювання готельно-ресторанного комплексу та передбачити можливості 
перспективного розвитку проєктованого об’єкта і переходу на інший режим 
функціонування, можливо із застосуванням більш широкого спектру ділянок за 
їхнім  функціональним призначенням [8]. 

Функціональне зонування – це розподіл території населеного пункту, або 
його складової, або ділянки частини цього населеного пункту на окремі частини, 
які визначені для певного цільового призначення. 

Функціональна зона – це широке поняття, яке обумовлює можливості 
розміщення ділянки в одному місці або розосереджено на декількох ділянках 
(рис. 2.5).  

 
 

Рисунок 2. 5 – Приклад функціонального зонування території санаторно-
курортного комплексу 

 

Готельно-ресторанний комплекс включає кілька функціональних зон: 
– зона проживання та культурно-побутового обслуговування; 
– адміністративно-господарська зона; 
– зона громадського харчування (торгова зона); 
– зона технічного обслуговування. 
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The hotel can be an architectural highlight in the construction of the 
neighborhood or highway. Sometimes such hotels are located in buildings which are 
the monuments of architecture or part of the historic complex of the city.  

The adjacent territory is of great multifunctional importance for hotel 
enterprises. It must be large enough to perform the production tasks of the 
accommodation, providing the necessary recreational, environmental, aesthetic 
conditions for hotel guests.  

When developing the general plans of hotel enterprises, it is necessary to adjust 
the principles of zoning of the territory for convenient and systematic operation of the 
hotel and restaurant complex and provide opportunities for long-term development of 
the projected facility and transition to another mode of operation, it is possible to use a 
wider range of sites for their functional purpose [8]. 

Functional zoning is the division of the territory of a settlement, or its 
component, or a part of this settlement into separate parts, which are defined for a 
specific purpose.  

Functional zone is a broad concept that determines the possibility of placing a 
site in one place or dispersed over several sites (Fig. 2.5). 

 
Figure 2.5 – Example of functional zoning of a sanatorium complex 

 
Hotel and restaurant complex includes several functional areas:  
– area of residence and cultural and consumer services;  
– administrative area;  
– catering area (shopping area);  
– maintenance area. 
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Зона проживання та культурно-побутового обслуговування включає різні 
типи установ готельно-ресторанних комплексів, спортивні майданчики, 
плавальний басейн, стоянки для автомобілів, зелені насадження громадського 
користування. Зона громадського харчування відноситься до зони ресторану або 
кафе та складається з літнього майданчику, іноді з окремими під’їзними шляхами 
та автостоянкою. 

Зона технічного обслуговування включає господарський двір (майданчик). 
Планувальне рішення ділянки залежить від технологічної повартоовності 

розміщення функціональних зон щодо автодороги (магістралі), рельєфу 
місцевості, положення в системі міста тощо. Адміністративно-господарську зону 
і зону технічного обслуговування розміщують безпосередньо біля дороги; потім 
– зону громадського харчування, а в глибині ділянки – житлову зону (номерна 
група) та курортно-масового обслуговування. 

У структурі важливих функціональних зон прилеглої до готелю території 
виділяється майданчик для паркування автотранспорту, вхід у готель, під’їзні 
шляхи до приміщень допоміжних служб, гараж, відпочинкові та спортивні 
споруди, зелені насадження. Планування і розміри прилеглої до готелю території 
мають бути раціональними і відповідати вимогам окремих категорій готелів 
щодо рівня комфорту [11]. 

Вхід у готель – важливий компонент фасаду готелю, що повинен 
відповідати його архітектурному стилю, водночас його оформлення є 
своєрідною візитною карткою, що надає клієнтам інформацію про заклад 
розміщення, рівень комфорту, сегмент ринку, на який орієнтується 
підприємство. 

Архітектура входу у готель найчастіше реалізується у двох варіантах: від 
демонстративно-монументального – у готелях високої категорії якості послуг, до 
скромного, типового для інших найближчих архітектурних типів споруд –
житлових будівель, торгових закладів, у готелях низької категорії, або без 
категорії. Загальний принцип архітектурного оформлення пов’язаний із 
стриманістю від використання значної кількості складних деталей в оздобленні. 
Прилегла з боків фасадна стіна — віражного типу, виконана зі скла, демонструє 
вестибюль готелю, водночас сприяє його високій сонячній інсоляції. Вхідні двері 
виконуються в оригінальному декоративному стилі з використанням цінних 
порід дерев, дверних елементів із латуні, скла. У багатьох сучасних готелях 
використовується система автоматизованого синхронного відкривання дверей. 
Перед входом для більшості готелів використовується накриття, у 
фешенебельних готелях – витягнуте шатрового типу над під’їздом автомобілів, 
що захищає гостей від негоди [40]. 
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The area of residence and cultural and household services includes various types 
of institutions of hotel and restaurant complexes, sports grounds, swimming pool, 
parking, green spaces for public use. The catering area belongs to the area of a 
restaurant or cafe and consists of a summer playground, sometimes with separate 
access roads and a parking lot.  

The maintenance area includes a farmyard.  
The planning solution of the site depends on the technological value of the 

location of functional zones near to the road (highway), terrain, position in the city 
system, etc. The administrative and economic zone and the maintenance zone are 
located directly next to the road; then a catering area, and in the depths of the site there 
is a residential area (number group) and spa services. 

The structure of important functional areas adjacent to the hotel includes a 
parking lot, entrance to the hotel, access roads to the premises of auxiliary services, 
garage, recreation and sports facilities, green spaces. The planning and size of the area 
adjacent to the hotel must be rational and meet the requirements of certain categories 
of hotels in terms of comfort [11].  

The entrance to the hotel is an important component of the hotel facade, which 
should correspond to its architectural style, while its design is a kind of business card 
that provides customers with information about the accommodation, comfort level, 
market segment, which focuses on the company. 

The architecture of the hotel entrance is often performed in two variants: from 
demonstrative-monumental (in hotels of high category of service quality), to modest, 
typical for other nearby architectural types of buildings (residential buildings, shops, 
hotels of low category, or no category). The general principle of architectural design is 
to restrain from using a large number of complex details in the decoration. Adjacent to 
the sides of the front wall is a turn type, made of glass, shows the lobby of the hotel, 
while contributing to its high solar insolation. Entrance doors are made in the original 
decorative style with the use of valuable species of trees, door elements made of brass, 
glass. Many modern hotels use an automated synchronous door opening system. In 
front of the entrance, most hotels use a canopy, and luxury hotels have an elongated 
tent over the car entrance, which protects guests from the weather. 
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Для функціональної організації готелю істотне значення має також 
кількість входів у будинок. Готелі великої місткості й високого рівня комфорту 
звичайно мають не менше 3-4 входів. Готелі малої місткості нерідко 
обмежуються двома входами (головним і до службово-побутового приміщення), 
а також вантажно-розвантажувальним майданчиком на господарському подвір’ї. 

Організація під’їзних шляхів до приміщень допоміжних служб готелю є 
важливим елементом благоустрою території готельно-ресторанного комплексу. 

Окрім під’їзду до головного входу, у готелях використовується система 
під’їзних шляхів до службового входу для доставляння необхідних у 
забезпеченні функціонування готелю ресурсів. Службовий вхід до 
господарських служб не повинен розташовуватись у місцях інтенсивного руху 
гостей, водночас бути зручним для заїзду вантажного автотранспорту. У типовій 
архітектурно-планувальній організації сучасних готелів службовий вхід 
знаходиться у внутрішньому дворі готельної споруди і з’єднується із загальними 
транспортними комунікаціями під’їзним проїздом. 

Майданчик для паркування автотранспорту – необхідний компонент 
планування прилеглої території будь-якого готелю, зокрема готелів 
розташованих у районах із щільною забудовою. Майданчик для паркування 
автотранспорту найчастіше розташовується біля входу між під’їздом і основною 
смугою руху прилеглої автомагістралі. У готелях із декількома окремими 
входами, окремим входом у ресторан, до розважальних закладів, майданчик для 
автотранспорту має бути біля кожного з них. 

Згідно з режимом роботи для клієнтів та відвідувачів готелю автостоянки 
в межах прилеглої території класифікуються на автостоянки тимчасового і 
тривалого перебування автотранспорту. Тимчасові автостоянки розраховані для 
декількох автомобілів і розташовуються щонайближче до входу у готель, 
ресторан, зорієнтовані на автотранспорт індивідуального та загального 
використання, що прибуває до моменту з’ясування формальностей з поселення 
гостей. Майданчик тривалого перебування автотранспорту розташовується 
неподалік від готелю, відстань його розташування і розміри регламентуються 
місткістю і категорією готелю. Автостанція має бути обладнаною дорожніми 
знаками, мати зручний в’їзд і виїзд на автомагістраль [40]. 

Гаражі при готелях – важливі функціональні приміщення у структурі 
готелів і прилеглої території. У сучасних готелях гаражі найчастіше 
розташовуються у підземній – цокольній частині, або окремо біля готельних 
споруд і бувають закритого і відкритого типу. У розташуванні і плануванні 
внутрішніх технічних комунікацій у гаражах, що забезпечують вентиляцію, 
важливо дотримуватись норм екологічної безпеки гостей.  
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The number of entrances to the house is also important for the functional 
organization of the hotel. Hotels of large capacity and high level of comfort usually 
have at least 3-4 entrances. Small-capacity hotels are often limited to two entrances 
(main and office space), as well as a loading and unloading area in the farmyard.  

The organization of access roads to the premises of the hotel’s auxiliary services 
is an important element of the landscaping of the hotel and restaurant complex.  

In addition to the entrance to the main entrance, the hotels use a system of access 
roads to the service entrance to deliver the resources needed to ensure the functioning 
of the hotel. The official entrance to the utility services should not be located in places 
of heavy traffic, at the same time be convenient for the arrival of trucks. In a typical 
architectural and planning organization of modern hotels, the service entrance is 
located in the courtyard of the hotel building and is connected with the general transport 
communications by a driveway. 

A parking lot is a necessary component of planning the surrounding area of any 
hotel, including hotels located in densely populated areas. The parking lot is usually 
located at the entrance between the entrance and the main lane of the adjacent highway. 
In hotels with several separate entrances, a separate entrance to the restaurant, to 
entertainment facilities, a parking lot should be near each of them.  

According to the mode of operation for clients and visitors of the hotel, parking 
lots within the adjacent territory are classified as temporary and long-term parking lots. 
Temporary car parks are designed for several cars and are located closest to the 
entrance of the hotel, restaurant, focused on individual and general use vehicles, which 
arrives until the formalities of settling guests. The area of long stay of motor transport 
is located near hotel, distance of its location and the sizes are regulated by capacity and 
a hotel category. The bus station should be equipped with road signs, have a convenient 
entrance and exit to the highway [40].  

Garages at hotels are an important functional space in the structure of hotels and 
surrounding areas. In modern hotels garages often located in the underground part of 
basement or separately near the hotel. They can be closed and by open type. The 
location and layout of internal technical communication in garages, which provide 
ventilation, it is important to adhere to the norms of environmental safety. 
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У сучасних готельних комплексах гаражі займають значні площі і 
характеризуються складним плануванням.  

Зелені насадження, спортивно-оздоровчі і відпочинкові зони при готелях. 
Зелені насадження на прилеглій території до готелю відіграють важливу 
екологічну, рекреаційну та естетичну функції, є важливим композиційним 
елементом архітектури у районах з нещільною забудовою. 

Озеленення близької до готелю території – складний процес, що зумовлює 
необхідність залучення професійного садівника, урахування прилеглої території 
щодо типу закладу, особливостей близьких до готелю функціональних зон 
забудови. Зона озеленення повинна відповідати нормам естетики, враховувати 
необхідну інсоляцію приміщень готелю, циркуляцію повітря [8]. 

Для підвищення ефективності використання прилеглої території, 
урізноманітнення умов проживання гостей – можливості заняття спортом, 
відпочинку, розваг, біля презентабельних готелів облаштовуються тенісні корти, 
майданчики для дискотеки, дитячі ігрові майданчики, водні басейни тощо. 
Облаштування прилеглої території спортивно-розважальною інфраструктурою, 
насамперед характерне для курортних і туристських готельних комплексів, для 
готелів ділового призначення, відомчих отельних підприємств, що 
характеризуються значною місткістю, високою часткою специфічних (сімейних, 
ділових) туристів; для інших типів готельних підприємств витрати на 
будівництво й утримування зазначених об’єктів завдяки закладанню багатьох 
коштів на їхнє влаштування та утримання є економічно недоцільним.  

Крім цього, служба постачання численних різноманітних груп приміщень 
комплексу (ресторани, торгівля) має цілу низку своїх спеціальних підсобних й 
складських зон, які вимагають індивідуального під’їзду вантажного транспорту 
й організацію незалежного їхнього завантаження, розвантаження, зберігання 
товарів. 

 

2.5 Основні принципи благоустрою території готельних комплексів 
 

Готель, особливо готельний комплекс (головним чином, заміський) це не 
тільки будівля, а й навколишнє середовище – певна територія. Проте доріжки та 
клумби належать до об’єктів, які не приносять явного прибутку, тому часто їхній 
благоустрій фінансується за залишковим принципом. Ця особливість властива 
здебільшого вітчизняному готельному ринку, але це є великою помилкою, 
оскільки сучасна, доглянута територія може залучити й утримати клієнта, а 
запущена найчастіше відлякує, незважаючи навіть на гарний інтер’єр і високий 
рівень послуг у готелі [12]. 
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In modern hotel complexes, garages occupy large areas and are characterized by 
complex planning.  

Green spaces, sports and recreation areas at hotels. Greenery in the area 
adjacent to the hotel plays an important ecological, recreational and aesthetic function. 
It is an important compositional element of architecture in areas with sparse buildings.  

Landscaping of the area close to the hotel is a complex process, which 
necessitates the involvement of a professional gardener, considering the surrounding 
area regarding the type of institution, the features of the functional development areas 
close to the hotel. The landscaping area must meet the standards of aesthetics, taking 
into account the necessary insolation of the hotel, air circulation [8]. 

To increase the efficiency of use of the surrounding area and diversify the living 
conditions for guests the opportunities for sports, recreation, entertainment are 
arranged (tennis courts, discos, playgrounds, water pools and the like). Arrangement 
of the adjacent territory with sports and entertainment infrastructure (first of all typical 
for resort and tourist hotel complexes, for business hotels, departmental hotel 
enterprises) is characterized by large capacity, high share of specific (family, business) 
tourists. For other types of hotel enterprises, the costs of construction and maintenance 
of these facilities due to the significant costs for their installation and maintenance is 
not cost-effective.  

In addition, the supply service of many different groups of premises of the 
complex (restaurants, trade) has a number of its special auxiliary and storage areas, 
which require individual access of trucks and the organization of their independent 
loading, unloading, storage of goods. 

 
2.5 Basic principles of landscaping of hotel complexes  
 
A hotel, especially a hotel complex (mainly a country one) is not only a building, 

but also the environment – a certain area. However, paths and flower beds are non-
profit, so their improvement is often financed on a residual basis. This feature is mostly 
common in the domestic hotel market, but it is a big mistake, because a modern, well-
groomed area can attract and retain customers, while neglected area often scares, 
despite the beautiful interior and high level of hotel services [12]. 

 
 
 
 
 
 



94 
 

Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній 
території населеного пункту (квартал, парк, бульвар, та інші території для 
проєктування, зокрема під будівництво готельно-ресторанного комплексу). 

Благоустрій – це комплекс робіт з улаштування (відновлення) покриття 
доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, 
забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення 
малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на 
поліпшення технічного і санітарного стану території, поліпшення її естетичного 
вигляду. 

Благоустрій території готелю містить у собі організацію ділянки навколо 
готелю, до елементів благоустрою території готелю належать: доріжки з 
декоративним покриттям, паркові ліхтарі, лампи підсвічування тротуарів і 
доріжок, альтанки та лави, декоративні дерева та чагарники, скульптури. 

Для вирішення проблем архітектурного середовища територій сучасних 
готельно-ресторанних комплексів найчастіше вказуються лише окремі способи 
досягнення гармонійності: облік законів композиції і колористики, методи 
формоутворення. Але універсальним інструмент вирішення цих завдань є 
дотримання принципу ансамблевості. Багато з теоретиків і архітекторів-
практиків наполягають на поглибленні розуміння ансамблю не як формального 
зв’язку, але як змістовно-образної єдності. З іншого боку, дуже важливо 
відзначити, що ансамбль – це «жива» структура, яка формується у часі.  

Невід’ємною частиною планування території готельного комплексу є 
формування основних напрямів руху (композиційних осей) туристів та 
транспортних засобів (основний в’їзд до готелю, запасний в’їзд до 
господарського блоку протипожежні комунікації тощо).  

Основні композиційні осі території готелю повинні співпадати із напрямом 
від зупинок громадського транспорту або від інших основних комунікацій 
території або від майданчику для паркування автотранспорту до основних входів 
в будівлю готелю (рис. 2.6).  

Основними комунікаціями є: міська вулиця, зовнішня магістраль для 
придорожніх готелів і мотелів, основна алея у системі благоустрою санаторно-
курортних і туристських комплексів. 

Крім основних комунікаційних напрямків (осей), на території готелю є 
другорядні, якими є алеї, доріжки, майданчики для відпочинку, що є вузловим 
сполученням у разі перетинання комунікаційних шляхів поміж собою (рис. 2.6). 

Другорядні композиційні осі – різні напрямки від головних входів, 
основних комунікацій, місць відпочинку тощо до другорядних входів у будівлю. 
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Complex improvement is considered to be carried out in a certain area of the 
settlement (quarter, park, boulevard, and other areas for design, in particular for the 
construction of a hotel and restaurant complex).  

Landscaping is a set of works on arrangement (restoration) of paving of roads 
and sidewalks, equipment with devices for traffic safety, landscaping, provision of 
outdoor lighting and outdoor advertising, installation of small architectural forms, 
implementation of other measures aimed at improving the technical and sanitary 
condition of the territory. aesthetic exterior.  

Landscaping of the hotel includes the organization of the area around the hotel, 
the elements of landscaping of the hotel include: paths with decorative pavement, park 
lights, lamps illuminating sidewalks and paths, gazebos and benches, decorative trees 
and shrubs, sculptures. 

To solve the problems of the architectural environment of modern hotel and 
restaurant complexes only some ways to achieve harmony are often indicated: 
composition and color, methods of formation, constructing frames of perception. But 
the real universal tool for solving these problems is to adhere to the principle of 
ensemble. Many theorists and architects-practitioners insist on deepening the 
understanding of the ensemble not as a formal connection, but as a semantic unity. On 
the other hand, it is very important to note that the ensemble is a "living" structure that 
is formed over time. An integral part of the planning of the hotel complex is the 
formation of the main directions of movement (composite axes) of tourists and vehicles 
(the main entrance to the hotel, a spare entrance to the utility block of fire 
communications, etc.). 

The main compositional axes of the hotel territory should coincide with the 
direction from public transport stops or from other main communications of the 
territory or from the parking lot to the main entrances to the hotel building (Fig. 2.6).  

The main communications are: city street, external highway for roadside hotels 
and motels, the main alley in the system of improvement of sanatoriums and tourist 
complexes.  

In addition to the main communication areas (axes), the hotel has secondary, 
which are alleys, paths, recreation areas, which is a hub in the case of crossing 
communication routes (Fig. 2.6).  

Secondary composite axes – different directions from the main entrances, main 
communications, recreation areas, etc. to the secondary entrances to the building. 
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Рисунок 2. 6 – Приклад формування основних комунікацій  

готельно-ресторанних комплексів 
 

Велике значення має раціональний характер використання природних 
компонентів, правильний розподіл відвідувачів і зонування, майстерність у 
формуванні пейзажів і окремих споруд. Велика цінність природного ландшафту: 
це середовище вважається ідеальною для повного відновлення фізичних і 
моральних сил. Тому вже багато десятиліть існує прагнення зберегти природні 
лісові масиви, включаючи їх в міські межі при розвитку міста і використовувати 
в подальшому парки [12]. Саме такі постулати є основою формування озеленення 
території готельно-ресторанного комплексу. 

 

  
Рисунок 2.7 – Приклади благоустрою простору готельно-ресторанного 

комплексу 
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Figure 2.6 – Example of the formation of basic communications hotel and 

restaurant complexes 
 
Of great importance is the rational nature of the use of natural components, the 

correct distribution of visitors and zoning, skill in shaping landscapes and individual 
buildings. Great value of the natural landscape: this environment is considered ideal 
for the full restoration of physical and moral strength. Therefore, for many decades 
there has been a desire to preserve natural forests, including them in the city limits 
during the development of the city and use parks in the future [12]. Such postulates are 
the basis for the formation of landscaping of the hotel and restaurant complex. 

 

  
Figure 2.7 – Examples of landscaping of the hotel and restaurant complex  
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Озеленення території готелю прийнято у всіх країнах світу. Воно 
покликане не тільки поліпшити зовнішній вигляд готелю, також є вагомим 
екологічним запобіжником – своєрідним фільтром для захисту від шкідливих для 
здоров’я людини речовин, які знаходяться в повітрі і на ґрунті, іноді у повітрі. 
Готель в оточенні зелених насаджень має добре екологічно чисте повітря, що 
особливо важливо у мегаполісах. З огляду на те, що площа є обмеженою, 
раціональна блокова посадка дерев майже неможлива, вона найчастіше 
передбачається у вигляді ширм, що відокремлюють ділянки різного 
призначення, або як затінювальні ширми [9] (рис. 2.7). 

Благоустрій готельної ділянки охоплює: 
– облаштування під’їзних шляхів і огорож; 
– тротуарні дороги, алеї; 
– озеленення території – газони, клумби, висадка дерев та чагарників; 
– створення штучних водойм будь-якої складності; 
– створення зимового саду, оранжереї, теплиці; 
– інсталяція малих архітектурних форм; 
– створення системи поливу; 
– створення системи освітлення будівлі, території; 
– облаштування автостоянки тощо. 
Зелені насадження на прилеглій території до готелю відіграють важливу 

екологічну, рекреаційну та естетичну функції, є важливим композиційним 
елементом архітектури у районах з нещільною забудовою. 

Озеленення близької до готелю території є складним процесом, що 
зумовлює урахування прилеглої території щодо типу закладу, особливостей 
близьких до готелю функціональних зон забудови. Зона озеленення повинна 
відповідати нормам естетики, враховувати необхідну інсоляцію приміщень 
готелю, циркуляцію повітря. 

Під час проведення заходів щодо озеленення готелів, варто ураховувати 
основне правило, а саме – високі дерева протягом кількох місяців не виконують 
ролі затінення. Хвойні дерева тільки в невеликій мірі можуть бути запроєктовані 
на ділянках цього типу. Зелені насадження в оточенні будівлі мають велике 
декоративне значення, а також благотворно впливають на самопочуття 
мешканців. 

Озеленення при готелях здійснювалося шляхом створення своєрідних 
садів і скверів парадного планування, з підпірними стінками, сходами, 
альтанками, на кшталт парковим композиційним утворенням: застосування 
групових або рядової посадки дерев і чагарників, для готелів класу люкс іноді 
характерно використання засобів топіарного мистецтва, стриженої зеленої 
«стінки» – боскетів. 
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Landscaping of the hotel is accepted in all countries of the world. It is designed 
not only to improve the exterior of the hotel, but it is also an important environmental 
safeguard – a kind of filter to protect against harmful substances that are in the air and 
on the ground, sometimes in the air. The hotel is surrounded by greenery and has a 
good environmentally friendly air, which is especially important in megacities. Due to 
the fact that the area is limited, rational block planting of trees is almost impossible, it 
is often provided in the form of screens separating areas for different purposes, or as 
shading screens [9] (Fig. 2.7). 

Landscaping of the hotel area includes:  
– arrangement of access roads and fences;  
– sidewalks, alleys;  
– landscaping;  
– lawns, flower beds, planting trees and shrubs;  
– creation of artificial reservoirs of any complexity;  
– creation of a winter garden, greenhouse, hothouse;  
– installation of small architectural forms;  
– creation of an irrigation system;  
– creation of a lighting system for the building, territory;  
– parking arrangement, etc. 
Greenery in the area adjacent to the hotel plays an important ecological, 

recreational and aesthetic function, is an important compositional element of 
architecture in areas with sparse buildings.  

Landscaping of the area close to the hotel is a complex process, which requires 
consideration of the surrounding area in terms of the type of institution, the features of 
the functional areas of the building close to the hotel. The landscaping area must meet 
the standards of aesthetics, taking into account the necessary insolation of the hotel, air 
circulation.  

When carrying out landscaping activities for hotels, it should be considered the 
basic rule, namely – tall trees for several months do not play the role of shading. 
Conifers should be designed in a small quantity in this type of area. Greenery around 
the building is of great decorative importance and also has a beneficial effect on the 
well-being of residents.  

Landscaping at hotels was carried out by creating a kind of gardens and squares 
of grand planning, with retaining walls, stairs, gazebos, like a park composition: the 
use of group or ordinary planting of trees and shrubs, luxury hotels are sometimes 
characterized by the use of topiary art, sheared walls "– bosquets. 
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Озеленення має необмежене різноманіття колірних відтінків, що зміню 
ються в часі і просторі. Зелень у будь-який час року діє на людину 

заспокійливо. Дерева, чагарники, квіти прикрашають наше життя. Естетичний 
вплив на людину є значним, саме тому доцільно використовувати під час 
благоустрою території готелю, а особливо, під час влаштування готельно-
ресторанних комплексів, зелені та квіткові композиції, що є запорукою 
привабливості та рекламування подібного закладу. 

У готелях застосовується особливий рід озеленення, тому що зазвичай 
території готелів охороняються, отже є можливість висаджувати дорогі і 
екзотичні рослини, які неможливо посадити в місцях масового відвідування 
через вандалізм або загазованість вулиць. Під час проєктування зелених 
насаджень необхідно прагнути до того, щоб розміщення будівель, майданчиків 
та інших споруд на території готелю, напрямок і ширина алей, характер і 
поєднання різних типів посадок, розташування фонтанів, скульптур та інших 
елементів благоустрою та декоративного оформлення, а також рівень 
інженерного благоустрою території забезпечували б широке використання 
певного об’єкта за його цільовим призначенням і повноцінно вирішувалися в 
архітектурно-художньому сенсі. 

У зазвичай завдання благоустрою готелю входить також розбивка газонів, 
посадка дерев, чагарникових культур, влаштування квітників. У впорядкуванні 
готелів застосовуються зазвичай в’юнкі рослини, ліани, стрижені дерева – 
топіарне мистецтво.  

Топіарне мистецтво є одним з найбільш цікавих напрямків ландшафтної 
архітектури – це мистецтво фігурної стрижки кущів і дерев, надання їм 
геометричних і фантастичних форм (рис. 2.8).  

 

  
Застосування топіарного мистецтва під час 
благоустрою території готелів класу люкс  

Зелені композиції та скульптури – засіб 
топіарного мистецтва 

 
Рисунок 2.8 – Використання декоративних зелених композицій для 

благоустрою готельно-ресторанних комплексів 
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Landscaping has an unlimited variety of color shades that vary in time and 
space. Greenery at any time of year have a calming effect on a person. Trees, shrubs, 
flowers adorn our lives. Aesthetic impact on a person is significant, which is why it 
is advisable to use during the landscaping of the hotel, and especially during the 
arrangement of hotel and restaurant complexes, green and flower arrangements, 
which is the key to attractiveness and advertising of such an institution.  

Hotels use a special kind of landscaping, because usually hotel areas are 
protected, so it is possible to plant expensive and exotic plants that can not be planted 
in crowded places due to vandalism or gassiness of the streets.  

When designing greenery, it is necessary to strive to ensure that the location 
of buildings, sites and other structures in the hotel, the direction and width of alleys, 
the nature and combination of different types of plantings, location of fountains, 
sculptures and other elements of landscaping and decoration, as well as engineering 
level. Landscaping would ensure the widespread use of a particular object for its 
intended purpose and fully resolved in the architectural and artistic sense. The usual 
task of hotel improvement also includes the division of lawns, planting trees, shrubs, 
flower beds. The decoration of hotels usually uses young plants, vines, cut trees - 
topiary art.  

Topiary art is one of the most interesting areas of landscape architecture. It is 
the art of figured cutting of bushes and trees, giving them geometric and fantastic 
shapes (Fig. 2.8). 

 

  
Application of topiary art  

in landscaping of luxury hotels 
Green compositions and sculptures are a 

means of topiary art 
 

Figure 2.8 – The use of decorative green compositions for the improvement of hotel 
and restaurant complexes 
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Крім залучення у систему благоустрою готелю декоративних 
композицій, усе частіше у сучасних готелях світу застосовується і такий вид 
озеленення, як озеленення дахів, для чого використовують газонні трави, 
низькорослі чагарники. На дахах обладнуються місця відпочинку, доріжки, 
газони (рис. 2.9). Озеленення до того ж захищає дах від перегрівання, від шуму 
і пилу. Вертикальне озеленення дозволяє в короткий період часу отримати 
зелену площу великого розміру (рис. 2.9). Не зайвим буде розміщення водойм 
або водоспадів, альпійських гірок, садової скульптури, інших малих 
архітектурних форм. 

Вільного простору багато не буває. Тераса на даху – це, по-перше – 
архітектурне рішення, а по друге, модний міні-сад, навіть в умовах мегаполісу. 
Створення такого саду – це прекрасний спосіб розширити громадський простір 
завдяки площі, яка раніше не використовувалась. Використовуватися дахи 
зазвичай можуть по-різному: стати свого роду штучною підосновою для садів, 
бульварів, скверів та інших об’єктів ландшафтної архітектури міста. Разом із 
тим вони захистять конструкції покрівлі від ушкоджень, збільшуючи термін 
експлуатації. Не менш важливо і те, що, поглинаючи вологу, рослини 
зменшують навантаження на дощову каналізацію і в результаті це зможе 
запобігти катастрофічним підтопленням і повеням. 

 

  
Готель «Parkroyal» у Сінгапурі з 

величезними терасами, на яких ростуть 
тропічні рослини – вікна кожного номеру 

готелю виходять на зелені подвір’я 

Готель Hotel Plaza Athenee 5* – 
вертикальне озеленення внутрішнього 

двору готелю, 
м. Париж, Франція 

 

Рисунок 2.9 – Використання рельєфу при формуванні готельної забудови 
 

Доцільною та необхідною умовою є створення даху або ж навісу над 
терасою для захисту від спеки чи непогоди. Стаціонарна покрівля в деякому 
розумінні непрактична, тому що вимагає певних витрат для монтажу, а також 
повністю поглинає природнє освітлення кімнат.  
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In addition to the involvement of decorative compositions in the hotel 
landscaping system, more and more often in modern hotels around the world such a 
type of landscaping as landscaping roofs is used. For this purpose, lawn grasses and 
low shrubs are used. On roofs places of rest, paths, lawns are equipped (Fig. 2.9). 
Landscaping also protects the roof from overheating, noise and dust. Vertical 
landscaping allows to get a large green area in a short period of time (Fig. 2.9). It is 
recommended to place ponds or waterfalls, alpine slides, garden sculptures and other 
small architectural forms.  

There is not much free space. The roof terrace is, firstly, an architectural 
solution, and secondly, a fashionable mini-garden, even in a metropolis. Creating such 
a garden is a great way to expand the public space thanks to an area that has not been 
used before. Roofs can usually be used in different ways: to become a kind of artificial 
base for gardens, boulevards, squares and other objects of landscape architecture of the 
city. At the same time, they will protect roof designs from damages, increasing service 
life. It is important that by absorbing moisture, plants reduce the load on the storm 
sewer and as a result it can prevent catastrophic flooding. 

 

  
Parkroyal Hotel in Singapore with huge terraces 
with tropical plants - the windows of each hotel 

room overlook the green courtyard 

Hotel Plaza Athenee 5 * - vertical landscaping 
of the courtyard of the hotel, Paris, France 

 
Figure 2.9 – The use of relief in the formation of hotel buildings 

 
It is necessary to create a roof or a canopy over the terrace for protection from 

heat or bad weather. The stationary roof is in some cases impractical because it requires 
certain installation costs and also completely absorbs the natural light of the rooms. 
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Як альтернативу можна влаштувати зсувну маркізу або ж невелику 
парасолю. Однак ці варіанти менш практичні, ніж розсувний дах, який можна з 
легкістю встановлювати, прибирати та змінювати форму і знімати без демонтажу 
каркаса. Як інший варіант дах на терасі можна комбінувати, наприклад, в одній 
частині встановлювати розсувну маркізу або тент, а в іншій   ̶ стаціонарне 
покриття. Таке поєднання дозволить зробити простір більш функціональним і 
зручним для відпочинку [43]. 

Доповненням до готельним внутрішніх приміщень загального 
призначення є веранди. У літній період вони дозволяють розширити площі 
приміщень, призначених для відпочинку (кафе, ресторанів, терас). Належно 
чином розплановані і запроєктовані, вони становлять привабливий спосіб 
ув’язаку приміщення готелю з зеленими насадженнями готельного благоустрою. 

Щоб успішно розвивати свій готельний бізнес, власники сучасних готелів 
і готелів, які проєктуються, повинні враховувати вимоги потенційних гостей 
своїх закладів, створювати щось нове, інноваційне, що вигідно вирізняє свій 
готель з-поміж інших. Сучасні номери готелів розширюють завдяки великим 
балконам, терасам і палубів з максимальним використанням натуральних 
матеріалів і елементів природи в дизайні. Кам’яні прикраси, дерев’яні панелі, 
пишна зелень, мініатюрні водоспади  ̶ це частка можливих елементів, які 
використовують для комфортного відпочинку гостей готелю. 

 
Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягають основні принципи урахування під час розміщення 
готельно-ресторанних комплексів? 

2. З яких основних зон складається ділянка готелю? 
3. Назвіть особливості функціонального розподілу території готелю? 
4. Які основні вимоги щодо розміщення готелів? 
5. Які існують архітектурно-планувальні композиції готелів? 
6. Визначить основні вимоги до благоустрою та озеленення території 

готельних комплексів.  
7. Які інноваційні сучасні засоби благоустрою широко застосувуються 

для благоустрою готельних комплексів? 
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Alternatively, it is possible to arrange a sliding awning or a small umbrella. 
However, these options are less practical than a sliding roof, which can be easily 
installed, removed and reshaped without dismantling the frame. As another option, the 
roof on the terrace can be combined, for example, in one part to install a sliding awning, 
and in the other – a stationary surface. This combination will make the space more 
functional and comfortable for relaxation [43].  

In addition to the hotel's internal spaces are verandas. In summer, they allow to 
expand the area of premises for recreation (cafes, restaurants, terraces). Properly 
planned and designed, they are an attractive way to connect the hotel room with the 
greenery of the hotel. 

In order to successfully develop their hotel business, the owners of modern hotels 
and hotels that are being designed must take into account the requirements of potential 
guests of their institutions, create something new, innovative that distinguishes their 
hotel from others. Modern hotel rooms are expanded thanks to large balconies, terraces 
and decks with maximum use of natural materials and elements of nature in the design. 
Stone ornaments, wooden panels, lush greenery, miniature waterfalls – these are some 
of the possible elements that are used for a comfortable stay of hotel guests.  

 
Questions for self-control 

1. What are the basic principles of placing hotel and restaurant complexes?  
2. What are the hotel main areas?  
3. What are the features of the functional distribution of the hotel areas?  
4. What are the basic requirements for hotel accommodation?  
5. What are the architectural and planning compositions of hotels?  
6. Determine the basic requirements for landscaping of the territory of hotel 

complexes.  
7. What innovative modern means are widely used for the improvement of hotel 

complexes? 
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 3 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА 
ГОТЕЛІВ 
 

3.1 Об’ємно-планувальні рішення й основні функціональні зв’язки, 
притаманні будівлям готельного типу 

 

Сучасний готель – складне підприємство, яке покликане створювати 
елементарні комфортабельні умови для проживання гостя і надання йому низки 
додаткових послуг.  

Об’ємно-планувальні рішення базуються на взаємному логічному 
розташуванні приміщень на поверхах, які з’єднані комунікаційними 
приміщеннями та створюють певну форму будівлі. 

Розрізняють чотири композиційних типи розміщення готельних 
комплексів у просторі (табл. 3.1): централізована, блочна, павільйонна, змішана.  

При централізованій композиції всі групи приміщень (іноді за винятком 
господарських) розміщуються в одному будинку. 

Централізована композиція забезпечує зручний зв’язок основних груп 
приміщень і може бути вирішена симетрично. Це дозволяє більш чітко 
організувати вільну від забудови територію, збільшити зону зелених насаджень 
і відпочинку, зберегти природний ландшафт. Проте водночас функціональні 
групи приміщень недостатньо ізольовані поміж собою, можливе виникнення 
небажаних перетинів людських потоків. При однаковій місткості готелю його 
будівля у цьому варіанті матиме максимальну поверховість, що не завжди має 
сенс. Іноді, в умовах реконструкції, або під час проєктування готельно-
ресторанного комплексу на обмеженої ділянці, виникає дефіцит вільних 
територій для формування паркової зони та території відпочинку взагалі, 
паркувального майданчику та господарчої зони. 

За блокової композиції основні групи приміщень (харчування, номерна 
група, культурно-масового та ділового призначення) розташовуються в окремих 
корпусах, з’єднаних поміж собою переходами, такі композиції можуть бути 
симетричними й асиметричними [12]. Блокова система забудови вимагає більшої 
площі ділянки, але у разі правильного планування будівель дозволяє ізолювати 
функціональні групи приміщень. Використовується в умовах складного рельєфу 
та відносно суворого клімату.  

Павільйонну систему забудови складають окремо розташовані будинки-
павільйони, зв’язок між якими здійснюється безпосередньо пішохідними 
доріжками. Таку систему забудови доцільно застосовувати під час будівництва 
готельних підприємств для відпочинку в умовах складного рельєфу, а також 
установ, що експлуатуються в певний сезон (наприклад, у літній період). 
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3 MAIN TRENDS IN HOTEL DESIGN AND CONSTRUCTION  
 
3.1 Spatial planning solutions and the main functional connections inherent 

in hotel-type buildings  
 
A modern hotel is a complex enterprise, which is designed to create basic 

comfortable living conditions for guests and provide them with a number of additional 
services.  

Spatial planning solutions are based on the mutual logical arrangement of the 
premises on the floors, which are connected by communication rooms and create a 
certain shape of the building.  

There are four compositional types of hotel complexes in space (table 3.1): 
centralized, block, pavilion, mixed. With a centralized composition, all groups of 
rooms (sometimes except for utility) are located in one house. 

With a centralized composition, all groups of rooms (sometimes except for 
housekeeping) are located in one house.  

The centralized composition provides convenient connection of the main groups 
of rooms and can be solved symmetrically. This allows to organize the area free from 
construction, increase the area of greenery and recreation, preserve the natural 
landscape. However, at the same time the functional groups of the premises are not 
sufficiently isolated from each other, causing undesirable crossings of human flows. 
With the same capacity of the hotel, its building in this version will have the maximum 
number of storeys, which does not always make sense. Sometimes, in the conditions 
of reconstruction, or during the design of a hotel and restaurant complex on a limited 
area, there is a shortage of free areas for the formation of the park area and recreation 
area in general, parking lot and utility area. 

In a block composition, the main groups of premises (catering facilities, rooms, 
cultural and business premises) are located in separate buildings, interconnected by 
transitions, such compositions can be symmetrical and asymmetrical [12]. The block 
building system requires a larger area, but in the case of proper planning of buildings 
allows to isolate the functional groups of rooms. It is used in difficult terrain and 
relatively harsh climate.  

The pavilion building system consists of separate pavilion houses, which are 
connected directly by footpaths. Such a building system should be used during the 
construction of hotel enterprises for recreation in difficult terrain, as well as institutions 
operated in a particular season (for example, in summer). 
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Таблиця 3.1 – Основні композиційні схеми розміщення готелів 
 

Назва типу 
схеми 

Основна 
характеристика Основні переваги Основні 

недоліки Приклади 

Централізова
на система 
забудови 

 

Характерне 
розміщення всіх 
функціональних 
зон у єдиному 
об’ємі будівлі 

Дозволяє 
раціонально 
організувати 
вільну від 
забудови 
територію, 
збільшити зону 
зелених 
насаджень та 
відпочинку 

Функціональні 
групи 
приміщень 
недостатньо 
ізольовані – 
можливі 
небажані 
перетини 
людських 
потоків. 
Будівля готелю 
має 
максимальну 
поверховість 

 

 
Блокована 

система 
забудови 

 

Готельний 
комплекс 
розділений на 
кілька корпусів, 
з’єднаних між 
собою 
 

За умовами 
правильного 
планування 
будівель дозволяє 
ізолювати 
функціональні 
групи приміщень 

Блокова 
система 
забудови 
вимагає 
більшої площі 
ділянки 

 
Павільйонна 

система 
забудови 

 

Систему 
забудови 
складають 
окремо 
розташовані 
будинки 

Сприяє 
найкращому 
функціональному 
зонуванню, 
зв’язок між 
зонами 
здійснюється 
пішохідними 
доріжками 

Збільшення 
обсягів 
будівництва та 
вартості 
будівництва 

Змішана 
система 
забудови 

 

Застосування 
усіх або 
насамперед двох 
попередніх 
планувальних 
схем забудови 

Змішана система забудови є 
універсальною і враховує недоліки і 
переваги трьох інших систем 
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Table 3.1 – The main compositional schemes of hotel accommodation 
 

Thr name of 
type scheme 

Main feature  The main 
advantages  

The main 
disadvantages  Examples 

Centralized 
building 
system 

Characteristic 
placement of all 
functional areas 
in a single 
volume of the 
building 

Allows to 
rationally 
organize the 
territory free from 
building, to 
increase a zone of 
green plantings 
and rest 

Functional 
groups of 
premises are 
not sufficiently 
isolated – 
undesirable 
crossings of 
human flows 
are possible. 
The hotel 
building has a 
maximum 
number of 
storeys 

 

 
Blocked 
building 
system  

The hotel 
complex is 
divided into 
several 
interconnected 
buildings 

Under the 
conditions of 
correct planning 
of buildings 
allows to isolate 
functional groups 
of rooms 

The block 
building 
system requires 
a larger plot 
area 

 
Pavilion 
building 
system 

The building 
system consists 
of separate 
houses 

Promotes the best 
functional zoning, 
communication 
between zones is 
carried out by 
footpaths 

Increasing the 
volume of 
construction 
and 
construction 
costs 

Mixed 
building 
system 

Application of 
all or two 
previous 
planning 
schemes of 
building 

The mixed building system is 
universal and takes into account the 
disadvantages and advantages of 
the other three systems 
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Змішана система забудови є універсальною і враховує недоліки та 
переваги трьох інших систем. Водночас необхідно передбачити можливості 
перспективного розвитку проєктованого об’єкта і переходу на інший режим 
функціонування. 

Функціональне зонування здійснюється на основі загальної ідеї 
архітектурно-планувальної композиції і функціонально-технологічної 
організації приміщень готельного будинку або комплексу. Функціональне 
зонування вносить в архітектурно-планувальне рішення певну чіткість, 
сприяючи уточненню композиційних і конструктивних схем. 

Вибір функціонально-просторового зонування зазвичай пов’язаний з 
поверховістю готелю: готелі малої поверховості вирішені з горизонтальним 
функціонально-просторовим зонуванням (найбільш притаманний країнам Азії – 
40% та Америки – 45%); підвищеної поверховості та багатоповерхові – із 
вертикальним (притаманним країнам Європи – 55% та Україні – 65%) та 
змішаним функціонально-просторовим зонуванням (який зустрічається у 
багатофункціональних готелях та комплексах із розвиненою об’ємно-
просторовою композицією) [47]. 

При горизонтальному функціональному зонуванні увесь внутрішній 
простір розташовується зазвичай в горизонтальній площині й об’єднується 
переважно горизонтальними комунікаціями (коридорами, галереями, 
пішохідними платформами тощо). У другому випадку – внутрішній простір 
розташовуються за рівнями (ярусами), які пов’язані між собою зазвичай 
вертикальними комунікаціями (сходи, ліфти, ескалатори тощо). 

Вертикальне зонування порівняно з горизонтальним у низці випадків є 
найбільш прогресивною просторово-функціональною організацією готельно-
ресторанних комплексів, але найчастіше застосовується для висотних будівель. 

Характерними ознаками функціонування приміщень як виробничої 
системи підприємства готельного господарства є: 

– цілеспрямованість: надавати послуги, виготовляти продукцію тощо, 
оскільки такі системи створені для задоволення потреб гостя; 

– структура: одночасне співіснування на підприємстві готельного 
господарства основних і допоміжних приміщень та їхнє функціонування 
узгоджено з цілями та вимогами; 

– відкритість, яка проявляється у взаємодії приміщень підприємства 
готельного господарства із зовнішнім середовищем; 

– складність, яка полягає у взаємозв’язку персоналу підприємства 
готельного господарства і гостя. 
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The mixed building system is universal and takes into account the disadvantages 
and advantages of the other three systems. At the same time, it is necessary to provide 
the possibility of long-term development of the projected object and the transition to 
another mode of operation. 

Functional zoning is based on the general idea of architectural and planning 
composition and functional and technological organization of the hotel building or 
complex. Functional zoning brings a certain clarity to the architectural and planning 
decision, helping to clarify the compositional and structural schemes.  

The choice of functional-spatial zoning is usually related to the number of 
storeys of the hotel: low-rise hotels are designed with horizontal functional-spatial 
zoning (the most typical in Asia – 40% and America – 45%); high-rise and multi-storey 
– with vertical (typical of European countries – 55% and Ukraine – 65%) and mixed 
functional-spatial zoning (which is found in multifunctional hotels and complexes with 
a developed spatial composition) [47]. 

In horizontal functional zoning, the entire interior space is usually located in a 
horizontal plane and is united mainly by horizontal communications (corridors, 
galleries, pedestrian platforms, etc.). In the second case, the interior space is located on 
levels (tiers), which are usually interconnected by vertical communications (stairs, 
elevators, escalators, etc.).  

Vertical zoning compared to horizontal in some cases is the most progressive 
spatial and functional organization of hotel and restaurant complexes, but is most often 
used for high-rise buildings. Characteristic features of the functioning of the premises 
as a production system of the hotel industry are:  

– commitment: to provide services, manufacture products, etc., as such systems 
are designed to meet the needs of the guest;  

– structure: simultaneous coexistence of the main and auxiliary premises at the 
hotel enterprise and their functioning is coordinated with the purposes and 
requirements;  

– openness, which is reflected in the interaction of the premises of the hotel 
industry with the external environment;  

– the complexity of the relationship between the staff of the hotel business and 
the guest. 
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Складність організації правильного взаємозв’язку різних приміщень 
полягає ще й в тому, що мешканці готелю не повинні бачити повсякденну роботу 
всіх допоміжних служб. 

Основні засади, прийняті до уваги під час проєктування та спорудження 
будівлі готелю, мають певні закономірності: 

– будівля (або комплекс будівель) повинна органічно вписуватися в 
навколишнє середовище, зберігаючи особливості міського чи сільського 
ландшафту; 

– потрібно враховувати природно-кліматичні чинники, температуру і 
вологість повітря, кількість опадів, швидкість і напрям вітру тощо; 

– планування будівлі повинно забезпечувати раціональну організацію 
обслуговування і відповідний комфорт мешканцям, відповідати функціональним 
вимогам (зручність під’їзду до будівлі, близькість магістралей); 

– будинок має відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, 
екологічним нормам. Необхідно передбачати можливість реконструкції 
будинку; 

– архітектурне, конструктивне і планувальне рішення будинку повинні 
забезпечувати оптимальне співвідношення витрат на його експлуатацію та 
доходів від надання послуг готельного підприємства; 

– під час проєктування будинку певну роль відіграють рекламні 
міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність 
готелю, встановлення рекордів певного напряму (найвищий готель, 
найекзотичний готель тощо – рис. 3.1) [12]. 

 

Апарт-готель «Роза» (Rose).  
висота – 356,3 м. Дубаї. ОАЕ 

Перший у світі лего-готель (Hotel Legoland) (1991 р.), 
м. Биллун. Данія  

 

Рисунок 3.1 – Використання рельєфу при формуванні готельної забудови 
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The difficulty of organizing the correct interconnection of different rooms is that 
the hotel guests should not see the daily work of all support services.  

The basic principles taken into account during the design and construction of the 
hotel are divided into certain patterns:  

– the building (or buildings) should organically fit into the environment, keeping 
the features of the urban or rural landscape;  

– it is necessary to take into account natural and climatic factors, temperature 
and humidity, precipitation, wind speed and direction, etc .;  

– the design of the building should provide a rational organization of service and 
appropriate comfort to residents, meet the functional requirements (ease of access to 
the building, proximity to highways); 

– the building must meet aesthetic, technical, sanitary, and environmental 
standards. There should be the possibility of reconstruction of the building;  

– architectural, constructive and planning decision of the building should 
provide an optimum ratio of expenses for its operation and incomes from rendering of 
services of the hotel enterprise;  

– when designing the building a certain role is played by advertising 
considerations: ensuring the design of the facade, which emphasizes the prestige of the 
hotel, setting records in a particular area (the tallest hotel, the most exotic hotel, etc. –
Fig. 3.1) [12]. 

 

Rose Aparthotel,  
height – 356.3 m, Dubai, UAE 

The world's first Lego hotel  
(Hotel Legoland), 1991,  

Billun, Denmark 
 

Figure 3.1 – The use of relief in the formation of hotel buildings 
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Під час проєктування готельно-ресторанних комплексів, яким притаманна 
велика кількість різноманітних внутрішніх просторів, доцільно проводити так 
зване функціональне зонування, тобто розбивку на зони з однорідних груп 
приміщень, виходячи з їхнього різноманіття, відмінностей щодо 
функціонального призначення і внутрішніх взаємозв’язків. 

Для ефективної планувальної організації різні приміщення готелю 
групують за функціональними ознаками. Це дозволяє організувати між ними 
чіткі технологічні взаємозв’язки та відповідають санітарно-гігієнічним і 
протипожежним вимогам та сприяють зручності експлуатації готелю, а також 
підвищують комфорт проживання в ньому [44]. 

Функціональні схеми готелів будуються з урахуванням складних 
технологічних процесів, що протікають у готелях. Принципові схеми 
функціональної організації готелів різної місткості наведені на рисунках 3.2 і 3.3. 

 
 

Рисунок 3.2 – Схема функціональних взаємозв’язків малих готелів (за 
кількості номерного фонду – місткість) 

 

Базовою за кількістю функціональних зав’язків, безперечно, є перша схема 
(рис. 3.2), яка демонструє основні комунікаційні блокові з’єднання для готелів 
малою місткістю.  
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When designing hotel and restaurant complexes, which are characterized by a 
large number of different interior spaces, it is advisable to carry out so-called functional 
zoning, ie division into zones of homogeneous groups of rooms, based on their 
diversity, differences in functional purpose and internal relationships.  

For an effective planning organization, the various hotel rooms are grouped by 
functional characteristics. This allows to organize clear technological relationships 
between them and meets sanitary and fire safety requirements, which contribute to the 
ease of operation of the hotel and increase the comfort of living in it [45].  

Functional schemes of hotels are built taking into account the complex 
technological processes that take place in hotels. Schematic diagrams of the functional 
organization of hotels of different capacity are shown in the Figures 3.2 and 3.3. 

 
 

 
Figure 3.2 – The scheme of functional interactions of small hotels  

(by number of rooms – capacity) 
 

The basic scheme in terms of the number of functional connections is the first 
scheme (Fig. 3.2), which demonstrates the main communication block connections for 
low-capacity hotels. 
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Функціонально-планувальні вимоги проєктування окремих груп 
приміщень і служб для великих за місткістю готелів базуються на попередній 
схемі функціональних взаємозв’язків малих готелів (рис.3.2), але кількість 
комунікативних зав’язків збільшується, будівля наповнюється додатковими 
блоками приміщень, відповідно вимогам, щодо гармонійного та ритмічного 
функціонування готельного комплексу, що демонструє наступна схема (рис.3.3). 
Спільним для обох функціональних схем є безпосередній зв’язок усіх приміщень 
із вхідним простором та вестибюльними приміщеннями. Іноді виникає 
необхідність створювати додаткове приміщення вхідного простору – гостьовий 
хол щодо розведення великих потоків відвідувачів та гостей.  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема функціональної організації високо 
комфортабельного готелю великої місткості 

 

Функціональні схеми базуються на певних технологічних процесах, які 
відбуваються у будівлі готельних комплексів. Певні групи приміщень, зі свого 
боку, групуються у самостійні блоки приміщень за однорідністю їхнього 
призначення або іноді в окремі обсяги у вигляді будівлі. Кожен із блоків 
приміщень створюють архітектурно-планувальну структуру готельного 
комплексу, базою цих утворень є певна функціональна схема. 
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Functional and planning requirements for the design of individual groups of 
premises and services for large hotels are based on the previous scheme of functional 
interactions of small hotels (Fig.3.2), but the number of communication links increases, 
the building is filled with additional blocks of premises, according to the requirements 
for harmonious and rhythmic functioning of the hotel complex, as shown by the 
following scheme (Fig.3.3). The direct connection of all rooms with the entrance space 
and the lobby is common to both functional schemes. Sometimes it is necessary to 
create an additional entrance space – a guest hall to separate large flows of visitors and 
guests. 

 

  
 

Figure 3.3 – Scheme of functional organization of a highly comfortable  
large capacity hotel 

 
Functional schemes are based on certain technological processes that take place 

in the building of hotel complexes. Certain groups of premises, in turn, are grouped 
into independent blocks of premises according to the homogeneity of their purpose or 
sometimes in separate volumes in the form of a building. Each of the blocks of premises 
creates an architectural and planning structure of the hotel complex, the basis of these 
formations is a certain functional scheme. 
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3.2 Архітектурно-планувальна структура будівлі готелю 
 

Сучасний готель середньої та великої місткості і високого рівня комфорту 
є складним комплексним об’єктом, до складу якого входить значна кількість 
приміщень різного функціонального призначення: житлові приміщення, 
прийому і обслуговування, громадського харчування (із розвиненим складом 
виробничих приміщень і складним технологічним обладнанням), приміщення 
культурно-масового призначення, побутового обслуговування, адміністративні, 
розвиненого складу службових, господарських приміщень, підсобних, технічних 
тощо [41]. 

До складу деяких готелів включають також приміщення для ділових 
контактів (конференц-зали або зали багатофункціонального використання), 
бізнес-центри, кіноконцертні зали, басейн, сауни, спортзали, кегельбани, 
приміщення для організації виставок, підприємства торгівлі, гаражі тощо. 

Найголовнішими функціональними приміщеннями розвинутого готелю є 
такі приміщення (рис. 3.4): 

– блок приймально-допоміжних приміщень; 
– блок приміщень житлової групи; 
– блок приміщень харчування; 
– блок приміщень адміністрації; 
– блок підсобних і господарських приміщень. 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема функціонального взаємозв’язку приміщень готельного 
комплексу 
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3.2 Architectural and planning structure of the hotel building  
 
Modern hotel of medium and large capacity and high level of comfort is a 

complex object, which includes a large number of rooms for various functional 
purposes: living premises, reception and service, catering (with a developed 
composition of production facilities and complex technological equipment), premises 
for cultural and mass purposes, consumer services, administrative, developed office, 
utility rooms, ancillary, technical, etc. [41]. Some hotels also include business premises 
(conference or multi-purpose rooms), business centers, concert halls, swimming pools, 
saunas, gyms, bowling alleys, exhibition facilities, shops, garages and more.  

The main functional areas of a hotel are (Fig. 3.4):  
– the block of reception and auxiliary premises;  
– the residential group of premises,  
– the block of catering premises;  
– the block of administration premises;  
– the block of auxiliary and utility rooms. 
 

 
 

Figure 3.4 –The scheme of the functional interactions of the rooms of the hotel 
complex 
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Усі перераховані блоки повинні бути взаємозалежні з урахуванням 
специфіки функціонального процесу. Залежно від типу готелю до його структури 
можуть включатися додаткові блоки [47], які є додатковим чинником 
архітектурно-планувальної композиції будівлі готелю. Варто звернути увагу на 
необхідність створення окремих функціональних схем у разі створення 
декількох окремих блоків, або групи приміщень будівлі готельного комплексу, 
або мініготелю, які мають специфічні функціональні ознаки, наприклад 
підприємства громадського харчування або приміщення ділового призначення.  
Для подібних приміщень виникає необхідність у розробці окремих 
функціональних схем, які мають базуватися на відповідних технологічних 
процесах, які проходять у цих приміщеннях.  

Угруповання приміщень – головний принцип організації простору 
усередині будівлі. Угруповання внутрішніх просторів впливає на композиційне 
рішення будівлі загалом формуючи симетричні або асиметричні композиції. 

Угруповання приміщень повинне відображати функціональні 
взаємозв’язки приміщень. Взаємозв’язки приміщень забезпечують безпосереднє 
сполучення приміщень (блок приймально-допоміжних приміщень, блок 
приміщень адміністрації, блок приміщень житлової групи, блок приміщень 
харчування, блок підсобних і господарських приміщень тощо) (рис. 3.5); а також 
горизонтальних і вертикальних комунікацій (коридорів, сходів, переходів). 
Планування готельних будинків знаходиться у взаємозв’язку із композиційною 
побудовою інтер’єру, що розробляється засобом групування приміщень тим чи 
іншим способом. 

 
 

Рисунок 3.5 – Функціональна структура готелю загального типу 
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All these blocks of premises must be linked, taking into account the specifics of 
the functional process. Depending on the type of hotel, its structure may include 
additional blocks [47], which are an additional factor in the architectural and planning 
composition of the hotel building. It is worth noting the need to create separate 
functional schemes in the case of creating several separate blocks, or a group of rooms 
of a hotel complex, or a mini-hotel, which have specific functional features, such as 
catering or business premises. For such premises there is a need to develop separate 
functional schemes, which should be based on the relevant technological processes that 
take place in these premises.  

The grouping of premises is the main principle of organization of space inside 
the building. Grouping of internal spaces influences the compositional decision of the 
building as a whole, forming symmetrical or asymmetrical compositions.  

The grouping of premises should reflect the functional relationships of the 
premises. Interconnections of premises provide direct connection of premises (the 
block of reception and auxiliary premises, the block of administration premises, the 
block of residential premises, the block of catering premises, the block of auxiliary and 
utility premises, etc.) (Fig. 3.5); as well as horizontal and vertical communications 
(corridors, stairs, transitions). The planning of hotel buildings is interrelated with the 
compositional construction of the interior, which is developed by means of grouping 
the premises in one way or another. 

 
Figure 3.5 – Functional structure of the hotel of the general type  
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Значного поширення у світі набувають готельні комплекси – готелі, що 
складаються з двох і більше просторово відокремлених корпусів з системою 
установ різнопрофільного інфраструктурного забезпечення – харчування, 
ігровими, розважальними, виставковими та іншими закладами. Особливою 
грандіозністю відзначаються готельні комплекси атріумного типу, характерні 
для визначних ділових центрів, курортних центрів і центрів ігрового бізнесу. 
Атріумний тип архітектурно-планувальних форм готелів був започаткований з 
будівництвом готелю «Hyatt Regency» у 1967 p. в Атланті (США). Цей готель має 
форму квадрата з внутрішнім атріумом (подвір’ям) (рис. 3.6), перекритого на 
рівні 22-го поверху скляним перекриттям. У просторі озелененого атріуму 
вирізняються поверхові галереї, ліфтовий хол із скляними кабінами ліфтів. 
Внутрішній простір атріуму організований як мініатюрне містечко з зонами 
відпочинку, ресторанами, торговими закладами, спортивними майданчиками 
тощо [42]. 

 

Рисунок 3.6 – Готель Hyatt Regency, Вашингтон, США. 
 
Світова практика виявляє, що складна (трипроменева, кутова, з патіо 

(атріумна) тощо) та комбінована форми плану найбільш притаманні будівлям 
готелю насамперед курортного типу, що пояснюється їх складною 
функціонально-планувальною організацією (рис. 3.7) [44]. 

Дослідження архітектури сучасних готелів дозволили зробити 
припущення щодо формування 8 композиційних прийомів архітектурно-
просторової організації готельних комплексів: точковий, лінійний, кутовий, 
багатопроменевий, п-подібний, атріумний, блокований і павільйонний (рис. 3. 7) 
[44], які мають також дещо інші назви, але не змінюють водночас свій сенс. 
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Hotel complexes are becoming widespread in the world – hotels consisting of 
two or more spatially separated buildings with a system of institutions of various 
infrastructural support – catering, games, entertainment, exhibitions and other 
institutions. Of particular interest are the hotel complexes of the atrium type, typical of 
prominent business centers, resorts and gaming business centers. The atrium type of 
architectural and planning forms of hotels was started with the construction of the Hyatt 
Regency hotel in 1967 in Atlanta (USA). This hotel has the shape of a square with an 
inner atrium (courtyard) (Fig. 3.6), covered on the 22nd floor with a glass ceiling. In 
the space of the green atrium there are floor galleries, an elevator hall with glass 
elevator cabins. The interior of the atrium is organized as a miniature town with 
recreation areas, restaurants, shops, sports fields, etc. [42]. 

 

 
Figure 3.6 –Hyatt Regency Hotel, Washington, USA 

 
World practice shows that complex (three-beam, angular, patio (atrium), etc.) 

and combined forms of the plan are most characteristic of the hotel buildings of resort 
type, due to their complex functional and planning organization (Fig. 3.7) [44]. Studies 
of the architecture of modern hotels allowed to make assumptions about the formation 
of 8 compositional techniques of architectural and spatial organization of hotel 
complexes: point, linear, angular, multibeam, n-shaped, atrium, blocked and pavilion 
(Fig. 3.7) [44], which also have slightly different names, but do not change their 
meaning at the same time. 
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Рисунок 3.7 – Композиційні схеми (прийоми) архітектурно-просторової 
організації готельних комплексів [44] 
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Figure 3.7 – Compositional schemes (methods) of architectural and spatial 
organization of hotel complexes [45] 
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Цінність земельної ділянки в забудові міста, особливо в центральних 
частинах, дуже висока, тому вибір точкового прийому об’ємно-просторового 
рішення (рис. 3.7) є переважним завдяки компактності форми спільно з великою 
місткістю; можлива двостороння орієнтація номерів; короткі функціональні 
зв’язки [44, с.181]. 

Лінійний композиційний прийом (рис. 3.7) з подовженим фасадом і 
номерами по один або обидва боки коридору є часто використовуваним у 
курортних готелях. За наявності площі ділянки таке рішення дозволяє зменшити 
поверховість, вдало орієнтувати номери та підтримувати мікроклімат у 
приміщеннях [44]. 

Кутове рішення (рис. 3.7) організовує два корпуси, пов’язані 
вертикальним сходово-ліфтовим з’єднанням. За  такого рішення використовують 
коридорну або галерейну схеми. Однобічна орієнтація номерів всередину на 
організовану ділянку використовується при розміщенні готелю на вулиці з 
активним рухом і з не дуже великою віддаленістю від проїзної та пішохідної   
зони [44, 48]. 

Багатопроменеве рішення (рис. 3.7) – по кожному променю проходить 
коридор із номерами. При економії вертикальних і горизонтальних комунікацій 
воно забезпечує правильну систему обслуговування житлової частини. Таке 
рішення передбачає ядро, у якому розміщується комунікаційний вузол, за 
допомогою якого можна отримати зручне сполучення комунікацій із житловими 
номерами [9, с.30], [49].  

П-подібний прийом (рис. 3.7) обмежує собою ділянку, створюючи 
внутрішній організований двір і закриває його від несприятливих вітрів. За 
внутрішньої орієнтації номерів бажані достатні розміри внутрішньої території та 
її благоустрій.  

Атріумний (периметральний) прийом (рис. 3.7) – його компактність має на 
меті максимальне використання загальної площі. Такий план житлової частини 
готелю з коридором, що проходить по колу, дозволяє здійснювати 
обслуговування всього поверху з одного пункту; відносно легко вдається 
вирішити питання головних і службових комунікацій; з конструктивного 
погляду така система забезпечує стійкість будівлі. За такого рішення номери 
організовують галерейно – лише по один бік коридору, прохід перестає бути 
одноманітним завдяки організації та благоустрою внутрішнього двору-атріуму. 
Створення атріумів дозволяє своєрідно вирішувати архітектурно-просторову 
організацію готелів і їхні інтер’єри. Нерідко внутрішній двір покривається 
скляним дахом, обладнується під зимовий сад і є доповненням головного холу, 
атріумний простір допомагає організувати та спрямувати потоки відвідувачів, 
створює цілорічну зелену зону відпочинку [44, 50]. 
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The value of the land plot in the city development, especially in the central parts, 
is very high, so the choice of the point method of the volumetric decision (Fig. 3.7) is 
preferable due to the compactness of the form together with the large capacity; the 
possibility of the two-way orientation of numbers; short functional connections  
[44, p.181].  

Linear composite method (Fig. 3.7) with an elongated facade and rooms on one 
or both sides of a corridor is often used in resort hotels. With the land area, this decision 
allows to reduce the number of storeys, successfully orient the numbers and maintain 
the microclimate in the premises [44].  

The corner method (Fig. 3.7) organizes two buildings connected by a vertical 
stair-lift connection. With this solution, a corridor or gallery scheme is applied. One-
sided orientation of the rooms inward to the organized area is used when placing the 
hotel on the street with active traffic and not very far from the carriageway and 
pedestrian zone [44, 48]. 

Multibeam method (Fig. 3.7) – for each beam there is a corridor with rooms. By 
saving vertical and horizontal communications it provides the proper service system in 
the residential area. This solution provides a core in which the connectivity node is 
located. With it there is a convenient connectivity with residential group of premises 
[9, p.30], [49].  

П-shaped method (Fig. 3.7) restricts an area, creating internal organized yard 
and closes it from adverse winds. With the internal orientation of rooms, sufficient size 
of the territory and its landscaping are desirable.  

Atrium (perimeter) method (Fig. 3.7) – its compactness aims at the maximum 
use of the general area. This plan of the residential part of the hotel with a corridor that 
goes in a circle, allows to service the entire floor from one point. It is relatively easy to 
solve the issue of main and office communications. From a constructive point of view, 
such a system ensures the stability of the building. With this solution, the rooms are 
organized in a gallery – only on one side of the corridor, the passage ceases to be 
monotonous due to the organization and improvement of the courtyard-atrium. The 
creation of atriums allows to solve the architectural and spatial organization of hotels 
and their interiors. Often the courtyard is covered with a glass roof, equipped with a 
winter garden and is a supplement to the main hall, the atrium space helps to organize 
and direct the flow of visitors, creates a year-round green recreation area [44, 50]. 
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Блоковане і павільйонне рішення (рис. 3.7) дають можливість чітко 
виділити основні групи приміщень: наприклад, житлову, громадського 
призначення та спортивну або лікувальну. Блоковане рішення забезпечує 
одночасно зручний взаємозв’язок між функціональними групами [51].  

Павільйонний прийом характерний для курортних готелів, особливо в 
жарких країнах. Його перевагами є гарне провітрювання, можливість майбутньої 
реконструкції для розширення та модернізації. Поширений також прийом, де 
громадські групи об’єднані в один блок, а житлові осередки представлені 
окремими будиночками. Недоліком цього прийому є сезонність функціонування, 
використання під забудову великих територій і відносно до площі ділянки мала 
місткість таких готелів. Цей прийом також вимагає значного подовження 
комунікаційних зв’язків і інженерних мереж [44, 52]. Окремі будиночки як 
номери створюють комфорт і відокремленість, але вимагають наявності 
достатньої площі, тому зводяться в невеликих курортних утвореннях, в 
передмісті та за містом. Доцільно їх також використовувати для сезонного 
розширення курортних готелів, що мають як централізовані житлові корпуси, так 
і окремі будиночки [44, 53]. 

 

3.3 Проєктування житлових приміщень готелів 
 

Усі готельні підприємства складаються з житлової та громадської частин. 
Зазвичай житлова частина будівлі має значну поверховість, а громадська, 
виходячи з функціональних міркувань, проєктується висотою від 1 до 3 поверхів, 
залежно від кількості місць у готелі і складу приміщень, що входять до неї [41]. 

Приміщення для розміщення, включаючи кімнати, туалети, ванні кімнати, 
душові кімнати тощо, передпокої та обслуговування підлоги, повинні займати 
50–60 % площі поверху. Громадські номери для гостей, зона прийому гостей, зал 
та кімнати відпочинку потребують 4–7 %, а зони гостинності, ресторани та бари 
для гостей та відвідувачів 4–8 %. Для проведення банкетних залів із залами для 
нарад та конференцій потрібно 4–12 %, побутові площі, кухні, кімнати персоналу 
та магазини 9–14 %, адміністрація, управління та секретар 1–2 %, 
обслуговування та ремонт 4 – 7 %, а також дозвілля, спорту, магазини та 
перукарня 2 – 10 % [45]. 

Можуть також знадобитися спеціальні зони для проведення семінарів, 
оздоровчих центрів та споруд на свіжому повітрі, для яких необхідний простір 
може сильно відрізнятися [45]. 

Склад та площа окремих груп приміщень різні і залежать від типу готелю, 
умов експлуатації, її місткості. 
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Blocked and pavilion methods (Fig. 3.7) separate the main groups of premises: 
for example, residential, public, sports or medical. The blocked method provides a 
convenient connectivity between the functional groups of premises [51].  

The pavilion method is typical for resort hotels, especially in tropical countries. 
It provides good ventilation and the opportunity of further reconstruction for expansion 
and modernization. There is also a widespread method, where community groups are 
united in one block, and residential units are represented by separate houses. The 
disadvantages of this method are the seasonality of functioning, the use of large areas 
for construction and a small capacity of such hotels. This technique also requires a 
significant extension of utility systems and engineering networks [44, 52]. Individual 
houses like rooms give comfort and privacy, but require sufficient space, so they are 
built in small resorts, in the suburbs and outside the city. It is also advisable to use them 
for the seasonal expansion of resort hotels with both centralized residential buildings 
and individual houses [44, 53]. 

 
3.3 Design of residential premises of hotels  
 
All hotel enterprises consist of residential and public parts. Usually the 

residential part of buildings has a significant number of storeys. The public part, based 
on functional considerations, is designed with a height of 1 to 3 floors, depending on 
the number of beds in the hotel and the composition of the premises included in it [41].  

Facilities for accommodation, including rooms, toilets, bathrooms, shower 
rooms, etc., the hallway and the floor maintenance, should occupy 50–60% of the floor 
area. Public rooms, reception area, hall and lounge area require 4–7%, and hospitality 
areas, restaurants and bars for guests and visitors require 4–8%. Banquet halls with 
rooms for meeting and conference halls require 4–12%, household area, kitchens, staff 
rooms and shops rquire 9–14%, administration, management and secretary – 1–2%, 
maintenance and repair 4–7%, as well as leisure, sports, shops and hairdressers 2–10% 
[45].  

Special areas may also be required for workshops, wellness centers and outdoor 
facilities. The necessary space may vary widely for these purposes [45].  

The composition and area of the individual groups of premises are different and 
depend on the type of hotel, operating conditions, and its capacity. 
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Житлова частина готелю містить місця для ночівлі гостей (номери) та 
приміщення, необхідні для нормального функціонування та підтримання 
чистоти у номерах. 

Розвиваючи тематику використання різноманітних композиційних 
прийомів щодо формування готельно-ресторанних комплексів, варто 
стверджувати, що підґрунтям формування, або вибору певної композиційної 
форми є саме житловий блок готелю, який в частці комплексу зазвичай займає 
більше 50 % від загального обсягу забудови. Проте, маючи багато спільних рис 
із композиційними варіантами архітектурно-просторової організації готельних 
комплексів, планувальні композиції будівлі мають своєрідні відмінності, які 
ґрунтуються на лаконізмі визначень та просторовому рішенні.  

Житлова група приміщень вирішується декількома планувальними 
прийомами, вибір однієї з них визначається конкретними умовами 
навколишнього середовища, місткістю готельного комплексу, його 
призначенням (спеціалізацією) та характеристикою ділянки [44]. 

 

 
Рисунок 3.8 – Прийоми планувальних композицій будівель готельних 

підприємств 
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The residential part of the hotel contains places for overnight stays (rooms) and 
premises necessary for the normal functioning and maintenance of cleanliness in the 
rooms.  

Upon considering the use of various compositional techniques for the formation 
of hotel and restaurant complexes, it can be stated that the basis for the choice of a 
particular compositional form is the residential block of hotel premises. It usually 
occupies more than 50% of a total building. However, with many common features 
with the compositional variants of the architectural and spatial organization of hotel 
complexes, the compositions of the buildings have peculiar differences, which are 
based on conciseness of definitions and spatial solution.  

The residential group of premises is designed by several planning methods, the 
choice of them is determined by the specific environmental conditions, the capacity of 
a hotel complex, its purpose (specialization) and territory characteristics [44]. 

 
Figure 3.8 – The techniques of planning schemes of hotel buildings  
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Як свідчить аналіз практики проєктування і будівництва готелів, житлову 
частину проєктують прямокутною, компактною, ускладненою композицією (яка 
має декілька конфігурацій або різновидів) за формою плану будівлі. Готелі з 
прямокутною й ускладненою формою плану є найпоширенішими. 

Прямокутна форма плану застосовується в будівлях готелів різної 
поверховості та протяжності. На основі прямокутних планів зазвичай створюють 
лаконічні об’єми будинків у формі паралелепіпеда. На думку деяких 
довартоників, немає більш ефективної форми будівлі, ніж прямокутник певного 
розміру. Прямокутною формою плану може бути вся конфігурація, або мати за 
головним елементом саме прямокутник. 

Визначення конфігурації плану житлових поверхів готелю – один із 
перших етапів його проєктування. Планувальну структуру житлової частини 
готельних споруд можна звести до п’яти основних типів, які можуть, зі свого 
боку, розподілятися на окремі підваріанти: галерейна, коридорна, вузлова, 
баштова та атріумна (рис. 3.8). 

Коридорна планувальна структура – становить порівняно невеликі 
осередки, які вміщають частини єдиного функціонального процесу, які пов’язані 
загальною лінійною комунікацією частини будівлі – коридором. До усіх 
елементів процесу вимагають ізоляцію. Осередки можуть розташовуватися з 
одного або з двох боків коридору (спальні в складі функціональної зони 
будинку).  

 

 

 

а – Готель «Шератон»,  
м. Хардфорд, США 

б – Овальний готель 
Barcelo Raval, 

Барселона, Іспанія 

в – Готель «Віру», 
м. Таллінн, Естонія 

Рисунок 3.9 – Поява потужних підприємств готельного типу: 
 а – коридорна; б – коридорно-кільцева; в – двокоридорна. 

 
Коридорна планувальна структура є найпоширенішою та традиційною 

структурою житлових поверхів готелів, за якої житлові номери розміщуються по 
обидва боки від коридору загального користування (рис. 3.9 а), а різновидом 
рішень цих готелів за двокоридорною та коридорно-кільцевою схемою є низка 
готелів (рис.3.9 б, в).  
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According to the analysis of the practice of hotels design, the residential part is 
designed with a rectangular, compact, or complicated composition (which has several 
configurations or varieties) in the form of a building. Hotels with a rectangular and 
complicated form are the most common. 

The rectangular shape of the plan is used in hotel buildings of different storeys 
and lengths. Rectangular plans are usually used to create concise volume of buildings 
in the form of a parallelepiped. According to some researchers, the most efficient shape 
of a building is a rectangle form of a certain size. The rectangular shape can be used 
for the whole configuration, or for the main element with rectangle in shape.  

Determining the configuration of residential floors is one of the first stages of its 
design. The structure of the residential part of hotel buildings may be of five main 
types, which in turn can be divided into separate sub-options: gallery, corridor, node, 
tower and atrium (Fig. 3.8).  

Corridor planning structure is a relatively small elements, which contains parts 
of a single functional process, which are connected by a common linear communication 
of the building – the corridor. All elements of the process require insulation. The 
elements can be located on one or two sides of the corridor (bedrooms as part of the 
functional area of the house). 

 

 

 

 

a –Sheraton Hotel, 
Hartford, USA 

b – Oval Hotel 
"Barcelo Raval", 
Barcelona, Spain 

C – Hotel "Faith", 
Tallinn, Estonia  

 
Figure 3.9 – The powerful hotel-type enterprises: 

a – corridor, b – corridor-ring, c- two-corridor 
 
Corridor planning structure is the most common and traditional structure of 

residential floors of hotels, where rooms are located on both sides of the public corridor 
(Fig. 3.9 a). One of these types are hotels with two-corridor and corridor-ring scheme 
(Fig.3.9 b). 
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Останні використовуються при великій місткості та поверховості готелів. 
За такого рішення вздовж зовнішніх стін розміщуються житлові номери та 
евакуаційні сходи, а інші вертикальні комунікації, ліфтові холи та обслуговуючі 
приміщення розташовуються між коридорами. Для покращення орієнтації 
житлових номерів та збагачення об’ємно-планувального рішення номерів та 
взагалі готелів, номери іноді розташовують під певним кутом до коридору. На 
житловому поверсі за такої конфігурації зазвичай розташовують від 16 до 40 
номерів. Орієнтовна ширина корпусу – 18 м, за двокоридорної та коридорно-
кільцевої схеми – 24 м. 
 Галерейна планувальна структура – таке рішення забезпечує невелику 
ширину корпусу та водночас створює максимальну протяжність зовнішніх 
огороджувальних конструкцій на одиницю житлової площі номерів. За техніко-
економічними показниками такі готелі зазвичай виявляються малоефективними, 
а тому виправданим таке рішення може бути за умови, якщо з якихось причин 
обмежена ширина будівлі готелю, або ж бажана орієнтація всіх житлових 
номерів на якийсь один бік, а також у місцевостях із спекотним кліматом 
(рис.3.10). Вертикальні комунікації здебільшого розміщуються по інший бік від 
готельних номерів. На поверсі зазвичай розміщується від 15 до 30 номерів, при 
такій конфігурації будівлі готелю ширина її може складати приблизно 10 м. 
 

  
 

Рисунок 3.10 – Приклади проєктів готелів галерейного типу 
 

Баштова (зальна схема) заснована на створенні єдиного простору. 
Функція вимагає великих нерозчленованих площ, що вміщають багато людей 
(вітальні, номери). Усі функції зосереджені в одному приміщенні, не вимагають 
ізоляції. 

Така схема зазвичай використовується під час проєктування 
багатоповерхових готелів в умовах щільної міської забудови. Для цієї 
планувальної структури найбільш характерними бувають: квадратна, кругла та 
трикутна форма плану (рис. 3.11). Складні в плані готелі-вежі зустрічаються 
рідше. 

Основний вузол вертикальних комунікацій з ліфтовим холом займає 
переважно центральне острівне положення в оточенні кільцевого коридору 
загального користування [55]. 
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The latter are used for hotels with large capacity and number of storeys. With 
this solution, residential rooms and evacuation staircase are placed along the outer 
walls, and other vertical utility systems, elevator halls and service rooms are located 
between the corridors. To improve the orientation of the living rooms and to enrich the 
spatial planning solution of the rooms and hotels in general, the rooms are sometimes 
placed at a certain angle to the corridor. Residential floor of this configuration usually 
has from 16 to 40 rooms. The approximate width of the building is 18 m, and 24 m 
with two-corridor and corridor-ring scheme.  

Gallery planning structure provides a small width of the building and the 
maximum length of external enclosing structures per unit of living space. In terms of 
technical and economic indicators, such hotels are usually inefficient. Therefore, it may 
be justified if for some reason the width of a hotel building is restricted, or if there is 
one side orientation of all residential rooms. It also may be used in hot climates 
(Fig.3.10). Vertical utility systems are located mostly on the other side of hotel rooms. 
As a rule, there are from 15 to 30 rooms on the floor. Its width can be about 10 m with 
this configuration of hotel building. 
 

 

Figure 3.10 – Examples of gallery-type of hotel projects 
 

Tower (hall scheme) is based on the creation of a single space. The function 
requires large undivided areas that can accommodate many people (rooms). All 
functions are concentrated in one room, do not require insulation.  

This scheme is usually used when designing multi-storey hotels in dense urban 
development. Square, round and triangular forms of the plan are widespread for this 
planning structure (Fig. 3.11). Sophisticated hotels in the tower are less common.  

The main node of vertical communications with the elevator hall occupies 
mainly the central island position surrounded by a circular corridor of general use [55]. 
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У разі зменшення зовнішнього периметру значно ускладняються рішення 
внутрішнього ядра будівлі, у разі збільшення (у круглих за конфігурацією в 
плані) – виникає проблема з надмірною протяжністю зовнішніх стін житлових 
одиниць. Водночас важливого значення набуває нормативна документація щодо 
освітлення та провітрювання вертикальних шляхів евакуації. 

 

 
Рисунок 3.11 – Приклади центричного (баштового) композиційного прийому 

для готелів 
 

Під час проєктування квадратних та прямокутних у плані веж найбільші 
ускладнення виникають під час рішення кутових номерів, у той час як при 
трикутній формі плану – кутові номери вирішуються легко, але значну увагу 
доцільно приділяти проєктуванню центрального комунікаційного вузла. Готелі-
вежі з круглою формою плану вирішуються як з радіальним, так і з 
ортогональним розміщенням номерів. Проте, як показує практика, радіальне 
рішення видається більш раціональним (рис. 3.11). 

За квадратної (прямокутної) форми плану на житловому поверсі баштового 
типу готелів розміщується 16–24 номери, рекомендовані розміри яких у плані – 
34 м × 34 м. За круглої форми плану, з розміщенням 16–24 номерів, діаметр 
споруди коливається від 27 м до 40 м, а відповідно периметр зовнішніх стін на 
один номер варіюється від 4,9 до 5,8 (при радіальному розміщенні житлових 
одиниць). Трикутні в плані башти значно різняться своїми розмірами, але 
загалом мають більшу площу в плані порівняно з круглими та квадратними 
рішеннями, та нараховують більшу кількість житлових номерів – 24–30 [55]. 

Вузлова планувальна структура. Така схема приймається у 
багатоповерхових готелях великої місткості. Для неї характерним є розміщення 
основного комунікаційного вузла, від якого розходяться протяжні гілки з 
коридорною або галерейною структурою.  
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When reducing the external perimeter, the solutions of the inner core of the 
building becomes very complex. In the case of increasing it (in round configuration of 
plan) there is a problem with the excessive length of the outer walls of residential units. 
At the same time, regulatory documentation on lighting and ventilation of vertical 
evacuation routes is important. 

 

 
Figure 3.11 – Examples of centric (tower) techniques for hotels 

 
When designing square and rectangular towers, some problems arise in 

designing of the corner rooms, while in triangular shape corner rooms can be designed 
easily, but much attention should be paid to the design of the central utility systems 
node. Hotels-towers with a round shape of the plan are designes with both radial and 
orthogonal placement of rooms. However, as practice shows, the radial solution is more 
efficient (Fig. 3.11).  

In the square (rectangular) form there are 16–24 rooms on the residential floor 
of the tower type hotels. The recommended dimensions for them – 34 m × 34 m. In the 
round form of the plan, with 16–24 rooms, the diameter of the building varies from  
27 m to 40 m, and accordingly the perimeter of the outer walls per room varies from 
4.9 to 5.8 (with radial placement of residential units). Triangular towers differ 
significantly in size, but in general have a larger area compared to round and square 
solutions, and have a larger number of residential rooms – 24–30 [55]. 

Nodal planning structure. This scheme is used in multi-storey hotels with large 
capacity. It is characterized by the location of the main utility systens node, from which 
long branches with a corridor or gallery structure lead off. 
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На одному поверсі розміщується 24–40 номерів і більше. 
Атріумна планувальна схема – за такої планувальної схеми житлові номери 

розташовуються навкруги внутрішнього «дворового» відкритого або 
перекритого простору. Атріумна схема вирішення готелів із внутрішнім 
відкритим двором застосовувалась у будівництві з давніх давен. Перекриті 
внутрішні атріумні простори у будівлях готелів були вперше використані 
наприкінці ХІХ сторіччя в Америці в готелях «Браун-Пелес» у Денвері та 
«Пелес» у Сан-Франциско. Схема ж багатоповерхового готелю з критим 
заскленим внутрішнім простором, на який виходять відкриті (рідше засклені) 
галереї житлових поверхів, була вперше запропонована (а потім одержала 
широке розповсюдження по всьому світові) у США у 1967 році архітектором 
Джоном Портманом у його проєкті знаменитого готелю «Хайат-Редженсі» в 
Атланті. 

 

 
Рисунок 3.12 – Приклади атріумного композиційного прийому для готелів 

 
Споруди з атріумною структурою можуть мати різну конфігурацію: 

пустотілої піраміди, циліндра, призми чи паралелепіпеда (рис. 3.12). Внутрішній 
простір займає атріум, а зовнішній – створюють житлові номери. Зустрічаються 
також змішані планувальні схеми вирішення готелів, зокрема такі, що поєднують 
атріумний простір, від якого відходять окремі «крила» житлових поверхів, які 
мають традиційну систему розміщення номерів по обидва боки від коридору [55]. 
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There are 24-40 rooms or more on one floor.  
Atrium planning scheme – according to this planning scheme, residential rooms 

are located around the inner "courtyard" of open or covered space. The atrium scheme 
of hotel design with an open courtyard has been used in construction since ancient 
times. Blocked indoor atriums in hotel buildings were first used in late XIX century in 
USA in hotels "Brown Palace" (Denver) and "Palace" (San Francisco) The scheme of 
a multi-storey hotel with a covered glazed interior space, which overlooks open 
(sometimes glazed) galleries of residential floors, was first proposed (and then became 
widespread all over the world) in the United States in 1967 by architect John Portman 
in his project of the famous hotel "Hayat-Regens" in Atlanta. 

 
 

  
 

Figure 3.12 – Examples of the atrium techniques for hotels 
 
Buildings with an atrium structure have a different configuration: a hollow 

pyramid, a cylinder, a prism or a parallelepiped (Fig. 3.12). The inner space is occupied 
by the atrium, and the outer space is created by living rooms. There are also mixed 
planning schemes for hotels, in particular those that combine the atrium space, with the 
separate "wings" of residential floors, which have a traditional system of rooms on both 
sides of the corridor [55]. 
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Атріум може бути відкритим, перекритим над першим або другим 
поверхом, або ж перекритим на останньому поверсі. У першому випадку житлові 
поверхи можуть мати галерейну або коридорну схему рішення. У випадку 
перекриття атріума на рівні першого або другого поверхів – його простір 
використовується для різних приміщень громадського призначення: вестибюлі, 
холи, вітальні, ресторани, танцзали тощо. При перекритті атріума на рівні 
останнього поверху – створюється цікавий внутрішній простір, куди виходять 
галереї житлових поверхів, внутрішні засклені панорамні ліфти. Простір атріума 
у таких випадках зазвичай розбивається на зимові сади, вітальні, салони, бари, 
куточки відпочинку, розташовані у різних рівнях (рис. 3.13). 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Використання атріумної композиції для готельного комплексу  
із застосуванням зеленого даху 

 
Як показує практика, одним із найбільш раціональних шляхів 

використання готелів із атріумною схемою може бути їхнє рішення як готелів, 
всі номери яких мають зону вітальні («сюїт-готелі»3). У такому випадку номери 
виступають у ролі «студій», що мають значну глибину, до того ж у бік заскленого 
атріуму виходять вітальні їхні частини, а до зовнішнього боку – спальні зони (у 
деяких країнах навпаки залежно від нормативної бази). Таке рішення дозволяє 
значно покращити техніко-економічні показники та спрощує рішення 
інженерних комунікацій, розташованих між номерами «сюїт» [55]. 
                                                             
3 Сюїт-готелі. Характерною особливістю цих засобів розміщення є розширення площі номера (вони переважно 
включають вітальню і спальню кімнату, інколи маленьку кухню з холодильником і міні-баром), скорочення 
площі приміщень загального користування, незначна кількість додаткових місць, відносно невисокі ціни. Клієнти 
сюїт-готелів – люди, які використовують їх як тимчасове житло, і які бажають знаходитись у домашній 
обстановці. 
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The atrium can be open, closed on the first or second floor, or closed on the last 
floor. In the first case, the residential floors may have a gallery or corridor scheme. In 
the case of atrium closing on the level of the first or second floors – its space is used 
for various public spaces: lobbies, halls, lounges, restaurants, dance halls, etc. When 
closing the atrium at the level of the top floor – an interesting interior space is created, 
where the galleries of residential floors and internal glazed panoramic elevators are 
open. The space of the atrium in such cases is usually separated into winter gardens, 
lounges, salons, bars, recreation areas, located at different levels (Fig. 3.13). 

 

 
 

Figure 3.13 – The use of the atrium for the hotel complex with a green roof 
 
As practice shows, the solution of hotels with all rooms with a living area ("suite 

hotels"4) is one of the most efficient way to use hotels with an atrium scheme. In this 
case, the rooms are like "studios" that have a significant depth, and in the direction of 
the glazed atrium there are living areas, and outside there are sleeping areas (in some 
countries, on the contrary, depending on the regulatory framework). This technique 
significantly improves the technical and economic performance and simplifies the 
solution of utilities located between "suite" rooms [55]. 

 
 

                                                             
4 Suite hotels. A characteristic feature of these accommodation is the extension of rooms area (they basically include the 
sitting room and bedroom, sometimes a small kitchen with a fridge and mini-bar), the reduction of the area of general 
use, a small number of additional places for low prices. Customers of suite-hotels are the people who use them as 
temporary accommodation, and who want to be at home. 
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При всій виразності та багатстві внутрішнього простору під час 
проєктування готелів із критим заскленим атріумом виникає низка проблем, 
пов’язаних насамперед із складністю конструктивного рішення, інженерних 
комунікацій, протипожежними заходами та обґрунтуванням раціональності 
використання об’ємно-просторової структури будівель. 

На житлових поверхах готелів з атріумною схемою розташовують 24 та 
більше номерів, орієнтовна ширина таких споруд приймається від 27 м. На 
практиці всі ці композиції зустрічаються в поєднаннях і утворюють так звані 
комбіновані системи [55]. 

Поєднання чинників формування архітектурно-планувальних форм у 
конкретному випадку зумовило виникнення різних типів конструкцій готельних 
споруд. У типології готельних споруд згідно з архітектурно-планувальними 
формами доцільно брати до уваги два критерії: по-перше, розташування і зв’язок 
між основними функціональними приміщеннями і, по-друге, планування згідно 
з певною геометричною формою [42]. 

Для будівництва готелів використовують несучі конструкції з місцевих 
будівельних матеріалів, каркасні, з монолітного залізобетону тощо. У наслідок 
різних планувальних і просторових вимог до громадської та житлової частини 
готелів найчастішою є комбінована конструктивна система (в Європі – 60 %, в 
Азії – 30 %, в Америці – 60 %, в Україні – 45 %). Під час будівництва житлової 
частини будівлі готелю із несучими стінами з об’ємних блоків або місцевих 
будівельних матеріалів для громадської частини використовують здебільшого 
каркасні конструкції, що забезпечують свободу архітектурно-планувального 
рішення приміщень великих розмірів. Під час будівництва безкаркасних 
будівель готелів також застосовують монолітний та збірно-монолітний 
залізобетон. Актуальним для багатоповерхових курортних готелів є метод 
підйому перекриттів по ядрах жорсткості, який дозволяє вільно вирішити 
приміщення громадського призначення і розміщувати їх на будь-якому поверсі 
будівлі [46]. 

Найбільш економічними та відповідними необхідній щільності забудови 
для готелів цілорічної експлуатації вважаються житлові корпуси середньої 
поверховості. Рішення житлових поверхів із двостороннім використанням 
коридору є, безсумнівно, більш економічним. Безпосередньо до коридору 
прилягає смуга санітарно-ванних вузлів і холів. Вигляд із вікна має важливе 
значення для готельних об’єктів, призначених для відпочиваючих. Архітектура 
тут відіграє іншу роль, ніж у місті, де готель може домінувати над іншими 
будівлями, у місцях же відпочинку вона повинна підкреслювати і виділяти красу 
природи і в жодному разі не пригнічувати її і принижувати. 

Основне значення при проєктуванні житлової частини має встановлення 
так званого конструктивного модуля, який визначає величину номерів, а також 
зовнішній та внутрішній вигляд готелю. 
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For all the expressiveness and richness of the interior space when designing 
hotels with a covered glazed atrium, there are some problems, primarily related to the 
complexity of the design, utilities, fire safety and justification of the rational use of the 
spatial structure of buildings.  

On the residential floors of hotels with atrium scheme there are 24 or more 
rooms, the approximate width of such buildings is taken 27 m and more. In practice, 
all these compositions are found in combination and form so-called combined systems 
[55]. 

The combination of factors in the formation of architectural and planning forms 
in this case has led to the emergence of different types of structures of hotel buildings. 
In the typology of hotel buildings according to architectural and planning forms, it is 
advisable to take into account two criteria: first, the location and connectivity between 
the main functional rooms and, secondly, planning according to a certain geometric 
form [42]. 

For the construction of hotels, supporting structures made of local building 
materials, frame, monolithic reinforced concrete, etc. are used. As a result of different 
planning and spatial requirements for the public and residential part of hotels, the most 
common is a combined structural system (in Europe – 60%, in Asia – 30%, in America 
– 60%, in Ukraine – 45%). During the construction of the residential part of the hotel 
building with supporting walls made of large blocks or local building materials for the 
public part, mostly frame structures are used. They provide freedom of architectural 
and planning decision of large premises. During the construction of frameless hotel 
buildings, monolithic and sectional-monolithic reinforced concrete are also used. For 
multi-storey resort hotels the method of lifting the floors on the cores of rigidity is 
applied. It allows to design the public premises and to place them on any floor of the 
building [46]. 

The most economical and appropriate to the required building density for year-
round hotels are residential buildings of medium storey. The design of residential floors 
with double-sided use of the corridor is undoubtedly more economical. The line of 
bathrooms and halls is adjacent to the corridor. The view from the window is important 
for accommodation facilities designed for vacationers. Architecture here plays a 
different role than in the city, where the hotel may dominate over the other buildings, 
in places of recreation, it should emphasize and highlight the beauty of nature and in 
no way supress it.  

In the design of the residential part, the focus is on installation of the so-called 
structural module. The arrangement of the vertical structural elements, columns or 
walls determines the amount of residential rooms, as well as the exterior and interior 
of the hotel.  
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Існують три способи установки конструкцій відносно класифікації 
житлових приміщень: 

– конструктивна схема, що дорівнює одному житловому номеру. У цьому 
випадку отримують всі номери однаковими, що дозволяє запроєктувати з одного 
боку коридору більш глибокі номери (на дві особи), а з іншого - більш дрібні (на 
одну людину); 

– конструктивна схема, що дорівнює двом житловим номерам. У цьому 
випадку з’являється можливість довільного поділу номерів, наприклад, на дві 
особи і номер на одного, два однакових номери або апартамент. 

– конструктивна схема, заснована на системі подовжнього розміщення, за 
якою досягається довільність поділу на житлові номери незалежно від 
конструкцій. Фактором, що стримує до певної міри поділ на житлові номери, є 
внутрішній пояс конструкцій, який пов'язаний з системою санітарних вузлів. Це 
дозволяє отримувати довільні розміри житлових номерів, які визначаються лише 
рівномірним розподілом вікон [9]. 

До групи житлових приміщень входять житлові кімнати, приміщення 
поповерхового обслуговування, приміщення громадського призначення 
(вітальні, дитячі кімнати тощо). Типи номерів готелів, їхні співвідношення і 
площі, сантехнічне та електрообладнання номерів рекомендується проєктувати 
згідно з додатком А. 

Сучасні номери зазвичай складаються з житлової кімнати (або кімнат), 
передпокою, санвузла. Із загальної площі однокімнатного номера житлова 
здебільшого займає більше 70 %, передня 12–15 %; санвузол – 13–22 %. Поряд з 
однокімнатними номерами на 1–2 особи в деяких готелях є однокімнатні номери 
на 3-4 особи. Для підвищення комфорту проживання такі номери роблять з двох 
житлових кімнат із загальним передпокоєм і санвузлом. У низці готелів, 
призначених в основному для молоді, спортсменів, туристів, частково є номери-
гуртожитки на 5 осіб і більше. 

До номерів з підвищеним рівнем комфорту належать номери люкс і 
апартаменти. Насправді такі номери є багатокімнатними квартирами. Для більш 
зручного використання номерного фонду люкси і апартаменти компонують з 
двох і більше номерів, отримуючи так звані номери-комплекси. 

Якість номера і зручність проживання в ньому залежать не тільки від 
кількості кімнат, їхньої площі і ширини, а й від природного і штучного 
освітлення, комфортного режиму мікроклімату, оснащення сучасним санітарно-
технічним та інженерним обладнанням, забезпечення належної звукоізоляції 
житлових приміщень, їх орієнтації по сторонах світу, вигляду, що відкривається 
з вікна. 
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There are three ways to install structures in relation to the classification of 
residential premises:   

– constructive scheme equal to one residential room. In this case, all rooms are 
the same, which allows to design bigger rooms (for two people) on one side of the 
corridor, and smaller (for one person) – on the other;  

– constructive scheme of two residential rooms. In this case, there is a possibility 
of division of rooms, for example, for two persons or a room for one, two identical 
rooms or an apartment.  

– constructive scheme based on the system of longitudinal placement, which 
achieves division to residential rooms, regardless of construction. A factor that hinders 
to some extent the division into residential rooms is the inner structures, which is 
connected to the system of sanitary facilities. This allows to get any sizes of living 
rooms, which are determined only by the equal division of windows [9]. 

The group of residential premises consists of living rooms, floor service rooms, 
public premises (lounges, children's rooms, etc.). It is recommended to design hotel 
room types, their ratios and areas, plumbing and electrical equipment of rooms in 
accordance with Annex A.  

Modern rooms usually consist of a living room (or rooms), hallway, lavatory. Of 
the total area of one-room accommodation, the residential part occupies more than 
70%, hallway 12–15%; lavatory – 13–22%. In addition to one-room accommodation 
for one or two people, some hotels have one-room accommodation for 3-4 people. To 
increase the comfort of living, such rooms are made of two living rooms with a 
common hallway and lavatory. In some hotels, designed mainly for young people, 
athletes, tourists, there are dormitories for 5 people or more. 

The rooms with a high level of comfort include suites and apartments. In fact, 
such rooms are multi-room apartments. For more convenient use of rooms, suites and 
apartments are combined of two or more rooms, receiving the so-called rooms-
complexes.  

The quality of rooms and the comfort of living depend not only on the number 
of rooms, their area and width, but also on natural and artificial lighting, comfortable 
microclimate, modern sanitary and engineering equipment, ensuring proper sound 
insulation of living spaces, their orientation on the direction, the view from the window. 
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Номери можуть проєктуватися в складі однієї житлової кімнати та 
санітарного вузла або доповнюватися передпокоєм, гардеробною. Допускається 
об'єднання двох і більше суміжних номерів, а також улаштування при номерах 
кабінетів для індивідуальної роботи [19]. 

У кожному із типів готелів повинні бути різні типи номерів (рис. 3.14). Цей 
принцип хоч і правильний з погляду експлуатації, але створює додаткові 
труднощі в проєктуванні, особливо якщо кількість окремих номерів складає 
незначний відсоток до загальної кількості. У таких випадках самим правильним 
конструктивним модулем є вибір розміру, що дорівнює двом житловим 
номерами. Тоді легким може бути проєктування апартаментів, які за площею 
здебільшого дорівнюють двом житловим номерам і не становляють 
конструктивних та композиційних труднощів. 

 

 
 

а – Звичайний номер готелю                  б – Подвійне ліжко в економготелю 

 
в – кімнати люкс 

 
Рисунок 3.14 – Типи номерів із розміщенням меблів 
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Rooms can be designed as one living room and lavatory or they can be 
complemented by a hallway or a dressing room. It is possible to combine two or more 
adjacent rooms, as well as the arrangement of rooms for individual work [19].  

Each of the hotel types should have different types of rooms (Fig. 3.14). 
Although this principle is correct in terms of operation, it creates additional difficulties 
in the design, especially if the number of individual rooms takes a small percentage of 
the total. In such cases, the most correct design module is the choice of the size equal 
to two residential rooms. Then it can be easy to design apartments, which are mostly 
equal to two living rooms and do not have constructural difficulties. 
 

 
 

           а – Regular hotel room                 b – Double bed in economy-class hotel 

 
 

с – Deluxe room  
 

Figure 3.14 – Types of rooms with furniture arrangements 
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Номери підвищеної комфортності (апартаменти, президентські, люкс, 
дуплекс) варто проєктувати в складі двох і більше житлових кімнат, а також не 
менше двох санітарних вузлів (рис. 3.14 в). Склад інших додаткових приміщень 
і обладнання, включаючи кухонне, визначається завданням на проєктування. 
Рекомендується влаштування барної стійки, що прилягає до вітальні.  

Готелі пропонують різні типи проживання, включаючи спальні, 
апартаменти, оснащення для самостійного харчування та апартаменти, 
використовуючи послуги готелю (рис. 3.14). Розмір та кількість ліжок значною 
мірою диктує розміри та планування кімнат, наприклад дуплекс 100 / 200 см, 
подвійний 150/200 см, розмір королеви 165/200 см, або розмір короля 200/200. 
Номери можуть містити зону відпочинку з кріслами, письмовим столом, 
телевізором, холодильником напоїв для самообслуговування та підставкою для 
валіз [45]. 

У складі апартаментів допускається передбачати приміщення для 
помічників (житлову кімнату, службову кімнату із шафами, санвузол). 
Допускається проєктування апартаментів (типу «дуплекс») у двох рівнях [19]. 

Номери для інвалідів на кріслах-колясках, з дефектами зору та незрячих 
рекомендується розміщувати на першому поверсі. Кількість таких номерів 
визначається завданням на проєктування; площі допускається збільшувати на   
20 % проти зазначених у додатку А. Обладнання номерів повинно відповідати 
положенням ДБН В.2.2-40:2018 [18, 56]. 

Готелі повинні забезпечити для людей з обмеженими можливостями 
принаймні 1–2 % кімнат, бажано на першому поверсі, та з наступними 
мінімальними критеріями: пандуси 1:20, коридори шириною 915 мм, відкриті 
двері 815 мм, передпокої 460 мм ширше дверей з боку засувки, двері шафи або 
вузькі, або розсувні, полки 1,37 м заввишки. Ванні кімнати: центральна площа 
повороту 1,52 м ширина 2,75 м, вершини суєти висотою 860 мм, колінний простір 
685 мм, дзеркала до 1,0 м, компромісна висота сидіння для туалету зазвичай  
430 мм. Засувки потрібні на головній стіні та боках ванни та туалету. Стандартні 
спальні, шириною 3,65 м, можуть бути адаптовані до наступних критеріїв: 
вимикачі висотою 1,2 м, простір між ліжками та меблями 910 мм, ліжка висотою 
450–500 мм, а простір на ногах знизу. Рівень очей з інвалідного візка 1,07–1,37 
м; туалетні столи повинні передбачати це і мати 685 мм місця для колін, бажані 
також низькі підвіконня [45]. 

Рекомендовані склад (розвинутий) і площі приміщень поповерхового 
обслуговування наведені в таблиці А.1–А.3 додаток А. 
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Superior rooms (apartments, presidential, suites, duplexes) should be designed 
as part of two or more living rooms, as well as at least two lavatories (Fig. 3.14 c). The 
other additional premises and equipment, including kitchen, is determined by design 
assignment. It is recommended to install a bar adjacent to the living room.  

Hotels offer different types of accommodation, including bedrooms, apartments, 
self-catering facilities and apartments using hotel services (Fig. 3.14). The size and 
number of beds determine the size and layout of the rooms, such as duplex  
100/200 cm, double 150/200 cm, queen size 165/200 cm, or king size 200/200. Rooms 
may include a seating area with armchairs, a desk, a TV, a self-service beverage 
refrigerator and a suitcase stand [45]. 

The apartment may provide rooms for assistants (living room, office room with 
cabinets, lavatory). It is possible to design apartments (duplex type) in two levels [19].  

Rooms for the disabled persons in wheelchairs, visually impaired or blind 
persons are recommended to be placed on the ground floor. The number of such 
numbers is determined by the design assignment; the area may be increased by 20% of 
those specified in Annex A. The equipment of the rooms must comply with the 
Standard DBN B.2.2-40: 2018 [18, 56]. 

Hotels should provide facilities for the handicapped and disabled persons in at 
least 1–2 % of rooms, and with the following minimum criteria: ramps 1:20, corridors  
915 mm wide, doors 815 mm, hallways 460 mm wider than the doors on the latch side, 
cabinet doors are either narrow or sliding, shelves 1.37 m high. Bathrooms: central 
turning area 1.52 m, width 2.75 m, height 860 mm high, 685 mm knee space, mirrors 
extending down to 1.0 m, toilet seat height is usually 430 mm. Latches are required on 
the main wall and sides of the bath and toilet. Standard bedrooms are 3.65 m wide, can 
be adapted to the following criteria: switches 1.2 m high, space between beds and 
furniture – 910 mm, beds should be 450–500 mm high, with space for legs below. Eye 
level from a wheelchair should be 1.07–1.37 m; lavatory tables should provide this and 
should have 685 mm knee space; low window sills are also desirable [45].  

The recommended (developed) scheme and the area of floor service premises 
are given in Table A.1 – A.3 of Annex A. 
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3.4 Проєктування приймально-вестибюльної групи приміщень 
 
Блок приміщень вестибюльної групи є основною сполучуваною ланкою 

всіх груп приміщень готелю. Він створює перше враження про готель. У цьому 
блоці здійснюються: прийом, оформлення і розміщення приїжджаючих, 
розрахунки з ними, видача різних довідок про готель, зберігання та 
транспортування багажу тощо. 

Функціональна організація приміщень вестибюльної групи повинна 
забезпечити раціональне взаємне розташування вертикальних комунікацій і 
входів для того, щоб рух основного людського потоку був найбільш коротким. 
Функціональний зв’язок між зонами і приміщеннями вестибюльної групи 
повинний виключити перетинання людських потоків [11]. 

У вестибюлі має дотримуватися чітке зонування, що зводить до мінімуму 
перетинання потоків проживаючих, від’їжджаючих і приїжджаючих гостей, 
персоналу, епізодичних відвідувачів і шляхів доставки багажу до номерів і до 
автобусів. 

У вестибюлях передбачаються такі основні зони: інтенсивного 
пішохідного руху, екстенсивного пішохідного руху, рекреаційна і допоміжна. 

Зона інтенсивного пішохідного руху включає маршрут транзитного руху 
до ліфтів і сходів. 

Зона екстенсивного пішохідного руху включає пішохідні підходи до 
допоміжних приміщень гардероба, торговельних кіосків, Ёів-автоматів і групи 
прийому. Нормативна площа вестибюля з гардеробом приймається 0,74 м2 на 1 
місце. 

До приміщень вестибюльної групи належать: вестибюль, приміщення для 
прийому і розміщення гостей, приміщення для збереження і транспортування 
багажу, гардероб, туалетні кімнати, відділення зв’язку, транспортне агентство, 
бюро обслуговування тощо. Блок приміщень вестибюльної групи є основною 
сполучною ланкою всіх груп приміщень готельного господарства. Він створює 
перше враження про підприємство готельного господарства. У цьому блоці 
приміщень здійснюють: прийом, оформлення і розміщення гостей, розрахунок з 
ними, видачу різноманітної інформації про готель, зберігання та 
транспортування багажу тощо. 

У групі приміщень прийому знаходяться: черговий адміністратор, що веде 
облік зайнятих номерів, попередніх замовлень; каса, де клієнтами проводиться 
оплата всіх наданих послуг, автоматично зареєстрованих на індивідуальних 
картках; портьє, що веде облік ключів (а по них – присутність клієнтів), видає 
кореспонденцію, виконує особисті доручення [9]. 
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3.4 Design of the reception and lobby group of premises  
 
The block of lobby group of premises is the main connecting link of all groups 

of hotel premises. It creates the first impression about the hotel. In this block the 
following functions are carried out: reception, registration and accommodation of 
guests, settlements with them, issuing various certificates of the hotel, storage and 
transportation of luggage, etc.  

The functional organization of the lobby group of premises must ensure the 
rational arrangement of vertical utility systems and entrances in order to reduce the 
movement of the main human flows. The functional connection between the zones and 
the premises of the lobby group should avoid the crossing of human flows [11].  

The lobby should have a clear zoning that minimizes the flows of residing, 
leaving and arriving guests, staff, occasional visitors and luggage delivery to rooms 
and buses. 

The lobbies have the following main areas: of intensive pedestrian traffic flows, 
of extensive pedestrian traffic flows, recreational and auxiliary areas.  

The zone of intensive pedestrian traffic flows includes the route of transit traffic 
to elevators and stairs.  

The extensive pedestrian zone includes pedestrian ways to the ancillary premises 
of the cloakroom, vending kiosks, and the reception group. The standard area of the 
lobby with a cloakroom is 0.74 m2 for 1 bed.  

The lobby group includes a lobby, a reception area, luggage storage, a 
cloakroom, toilets, a liaison office, a transport agency, a service desk, and more. The 
block of premises of the lobby group is the main connecting link of all hotel groups of 
premises. It creates the first impression of the hotel enterprise. In this block of premises, 
the following functions are carried out: reception, registration and accommodation of 
guests, settlements with them, providing information about a hotel, storage and 
transportation of luggage, etc.  

In the reception group of premises there is administrator on duty, who keeps 
records of occupied rooms, previous orders; checkout counter (where customers pay 
for the services that were automatically registered on individual cards); receptionist 
who keeps records of keys (and according to them – the presence of the guests), issues 
correspondence, fulfills personal errands [9]. 
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Допоміжна зона включає такі приміщення: відділення зв’язку, ощадну 
касу, транспортне агентство, перукарню, пункти прийому речей до ремонту, 
хімчистку і пральню, камеру схову. 

Рекреаційна зона забезпечує короткочасний відпочинок від’їжджаючих і 
прибулих гостей. 

Розташування функціональних зон може бути різним, його 
характеризують такі основні схеми: фронтальна, поздовжня і концентрична. 
Варто зазначити, що склад зон та їхня планувальна організація залежить від типу 
готелю. 

Планувальне рішення вестибюля в кожному готелі індивідуально. 
Вирішуються вестибюлі компактними, витягнутими вздовж фасаду будівлі або 
мають «глибинну», або змішану композицію (рис. 3.15). Навколо вестибюля або 
поблизу нього розташовують основні приміщення вестибюльної групи. Прийоми 
їхнього взаємного розташування різні, вони можуть розміщуватися вздовж 
однієї, двох або трьох боків вестибюля. Зазвичай у вестибюлі організують 
спеціальну зону відпочинку й очікування, яку розміщують поза основних потоків 
руху і виділяють [9, 34]. 

 

 
Рисунок 3.15 – Планувальні прийоми рішення вестибюлів 

 
У підприємствах готельного господарства класу «4–5 зірок» передбачені 

магазини і торговельні кіоски. При вестибюлях повинні існувати спеціальні 
приміщення для сортування багажу, звідки він спеціальним ліфтом 
доставляється на відповідні житлові поверхи та до номерів приїжджаючих і 
від’їжджаючих автобусів і автомобілів. 

У вестибюлі готелю рекомендовано виділяти вхідну зону, зони прийому 
(реєстрації гостей і оформлення документів), очікування, відпочинку та збору 
організованих груп, інформації, встановлення телефонів-автоматів, банкоматів і 
торговельних кіосків, входу до підприємств харчування і побутового 
обслуговування, комунікаційну зону (з ліфтовими холами). 
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The auxiliary area includes the following premises: liaison office, cash desk, 
transport agency, hairdresser’s, repair shops, dry cleaning and laundry, storage room.  

The recreation area provides short-term rest for departing and arriving guests.  
The location of functional zones can be different, it is characterized by the 

following basic schemes: frontal, longitudinal and concentric. It is worth noting that 
the composition of the zones and their planning organization depends on the hotel type.  

The design of the lobby in each hotel is individual. The lobbies are designed as 
compact, elongated along the facade of the building or have a "deep" or mixed scheme 
(Fig. 3.15). The main rooms of the lobby group are located around or near the lobby. 
Techniques for their placement are different, they can be placed along one, two or three 
sides of the lobby. Usually a special lounge and waiting area is organized in the lobby, 
which is placed outside the main traffic flows [9, 34]. 

 

 
Figure 3.15 – Planning techniques for lobbies 

 
In the 4–5 stars hotel there are shops and trade kiosks. There should be special 

rooms for luggage sorting in lobbies. The luggage should be delivered by a special 
elevator to the appropriate residential floors, to the room and to arriving and departing 
buses and cars.  

In the hotel lobby it is recommended to provide an entrance area, reception areas 
(check-in and paperwork), waiting, recreation and gathering of organized groups, 
information, installation of telephones, ATM machine and vending kiosks, entrance to 
catering and consumer services, utility systems area (with elevator halls). 
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Допускається часткове взаємопроникнення функціональних зон без 
порушення системи комунікацій вестибюля. Зону очікування, відпочинку та 
збору організованих груп рекомендується проєктувати непрохідною. 

Рекомендовані склад та площі приміщень приймально-вестибюльної групи 
наведені в додатку Б. 

У всіх готелях місткістю від 100 місць у приймально-вестибюльній групі 
приміщень згідно з вимогами ДБН В.2.2-9 варто передбачати приміщення 
медпункту з санвузлом [18]. 

Готельне підприємство є центром багатьох функціонально незалежних 
елементів як у житловий, так і в загальній частині, пов’язаних між собою в єдине 
ціле. Взаємозв’язок здійснюється за допомогою системи сполучень, що 
складаються з коридорів, сходових клітин та ліфтів [9]. 

У високих готельних будівлях розвинена система сполучення по вертикалі, 
головну роль у якій відіграє комплекс ліфтів (рис. 3.16). Устаткування ліфтів і 
їхнє розміщення залежить від кількості поверхів і мешканців; у цьому випадку 
сходова клітка використовується під час аварії. Для створення зручності та при 
необхідності доставки багажу в готельні номери варто встановлювати ліфти 
незалежно від кількості поверхів. Велике значення має вибір місця для ліфтів. 
Ліфти зазвичай компонуються групами по кілька в кожній. Місця розташування 
цих груп повинні забезпечити найкоротші шляхи потрапляння до номерів; у 
вестибюлі ліфти варто розташовувати так, щоб їх легко було знайти [14, 34]. 

 
 

 
 

Рисунок 3.16 – Типи ліфтів, зокрема вантажних та інклюзивних  
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Partial interpenetration of functional zones is allowed without the breach of the 
lobby utility system. The waiting area, recreation and the area for gathering of 
organized groups are recommended to design without any passage.  

The recommended scheme and area of the reception and lobby group are given 
in Annex B. In all hotels with a capacity of 100 beds the first-aid post with lavatory 
should be provided in the reception and lobby group of premises in accordance with 
the requirements of the Standard DBN B.2.2-9 [18]. 

Hotel enterprise is the center of many functionally independent elements, both 
in the residential and in the general part, interconnected into a single whole. The 
relationship is carried out through a system of connections consisting of corridors, 
stairwells and elevators [9].  

In high hotel buildings the utility system is developed vertically, the main role 
is played by a complex of elevators (Fig. 3.16). The equipment of elevators and their 
placement depends on the number of floors and residents; in this case, the stairwell is 
used in the case of emergency. Elevators should be installed regardless of the number 
of floors to create convenience and if necessary to deliver luggage to hotel rooms. Of 
great importance is the choice of location for elevators. Elevators are usually arranged 
in groups of several in each. The locations of these groups should provide the shortest 
routes to the rooms; in the lobby, elevators should be arranged so that they can be easy 
to find [14, 34]. 

 
 

 
 

Figure 3.16 – The types of elevators, including freight and for disabled persons  
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Велике значення має також правильне архітектурне рішення коридорів на 
поверхах. Коридори, як і вестибюлі, формують перше уявлення про 
підприємство готельного господарства. Коридор, навіть порівняно не дуже 
довгий, але одноманітний, справляє враження довгого. Коридор різної ширини і 
характеру в більшій мірі усуває це враження. Вони можуть бути забудовані по 
обидві сторони або за одну [9].  

Ширина коридору розраховується так, щоб у ньому легко могли розійтися 
дві людини з валізами в руках (рис. 3.17). Звідси необхідна ширина однобічного 
коридору не менше 1,3–1,4 м, а двостороннього – 1,6–2,0 м (якщо двері 
відкриваються усередину номера). Якщо ж двері відкриваються в коридор, то 
ширина його відповідно збільшується [9, 14, 34]. 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Нормативні розміру ширини коридору залежно від організації 
входів у прилеглі приміщення 

 

Коридори, як і сходові клітини, повинні мати природне освітлення з 
освітленістю приміщень, встановленою ДБН В.2.5-28. Основним елементом 
горизонтального руху в загальній частині є хол, у якому сходяться всі шляхи 
готелю. Він є світловим розширювачем. У разі правильного вирішення цієї 
частини основні приміщення з’єднуються чітко, просто, економічно, без 
заплутаних коридорів і додаткових переходів. 
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The correct architectural design of the corridors on the floors is also of great 
importance. Corridors, as well as lobbies, form the first impression about the hotel 
enterprise. The corridor, even if it is not very long, but monotonous, gives the 
impression of a long one. The corridor of different width and kind to a greater extent 
eliminates this impression. They can be built on both sides or on one side [9].  

The width of the corridor is calculated so that it can provide a pathway for two 
people with suitcases in their hands (Fig. 3.17). Hence, the required width of one-sided 
corridor is at least 1.3–1.4 m, and two-sided one is 1.6–2.0 m wide (if the door opens 
into the room). If the door opens into the corridor, its width increases accordingly [9, 
14, 34]. 

 

 
 

Figure 3.17 – Standard size of the corridor width depending on the entrances to 
adjacent premises  

 
Corridors, as well as stairwells, must have natural lighting with the level of 

lighting regulated by the Standard DBN B.2.5-28. The main element of horizontal 
movement in the general part is a hall, where all the paths of the hotel converge. It 
carries out the role of the light amplifier. If this part is designed correctly, the main 
rooms are connected clearly, simply, economically, without convoluted corridors and 
additional transitions. 

 
 
 
 
 
 



158 
 

3.5 Проєктування закладів ресторанного господарства при готелі 
 
Готель може бути визначений як комерційне підприємство, основним 

завданням якого є надання туристам послуг із розміщення і харчування, а також 
надання в оренду конференц-залів [12]. 

Приміщення громадського харчування в плануванні готельних закладів 
можуть бути в одному об’ємному просторі споруди, виокремлюватись у блок, 
розташований горизонтально сумісно з готельним закладом – блочне 
планування, розміщуватись в окремій споруді біля готелю. Осібне розташування 
підприємств громадського харчування характерне передусім для готельних 
комплексів, засобів оздоровлення та відпочинку в курортних зонах, туристських 
центрах, характерних значною місткістю і складною структурною організацією. 
Приміщення громадського харчування в одній споруді готельного підприємства 
найчастіше розташовані на першому поверсі. 

У плануванні готелів приміщення громадського харчування вирізняють 
два вагомих планувальних елементи – приміщення з обслуговування та 
виробничі приміщення. Приміщення з обслуговування споживачів 
гастрономічних послуг – це група торгових приміщень (зала ресторану, кафе, 
бару, їдальні). У сучасних готельних закладах високого рівня комфорту 
передбачені всі типи торгових залів – ресторан із банкетною залою, обідня зала, 
бари – нічний, денний, на поверхах, кафе самообслуговування тощо [40]. 

Підприємства харчування в готелях варто проєктувати відповідно до 
завдання на проєктування з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9, ДСТУ 4281 та 
СанПіН 42-123-5777. Рекомендовані типи і місткість підприємств харчування 
(крім їдалень для персоналу) [18], подані в таблиці 3.2. 

 
Таблиця 3.2 – Типи і місткість підприємств харчування 

Мінімальна кількість місць у підприємствах харчування (у відсотках до місткості готелю) 

Види підприємств 
харчування 

Категорія готелю   

однозіркові двозіркові тризіркові чотирьох 
зіркові п’ятизіркові 

1 Ресторани  – 60 75 90 95 
2 Кафе  50 25 15 10 10 
3 їдальні  50 – – – – 
4 Буфети  10 10 5 5 – 
5 Бари:       
- при вестибюлі;  1 1 1,5 2 3 
- на житлових поверхах;  – – 5 10 10 
- при басейні;  – – – 1 1 
- при сауні;  – – – 2 2 
- при спорткомплексі;  – – – 3 3 
- при зальному комплексі  – – 3 3 5 
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3.5 Design of restaurant facilities at hotels 
 
The hotel can be defined as a commercial enterprise with the main task to 

provide tourists with accommodation and catering services, as well as the rental of 
conference rooms [12].  

Catering premises in the design of hotel establishments can be in the same 
volumetric space of the building, separated into a block, located horizontally together 
with the hotel – block planning, placed in a separate building near the hotel. The 
separate location of catering establishments is typical for hotel complexes, health-care 
and recreation establishments in resort zones, tourist centers with considerable capacity 
and difficult organization structure. Catering premises in one building of the hotel 
enterprise are most often located on the ground floor. 

In the designing of hotels, catering facilities are separated by two important 
planning elements – service premises and production facilities. Premises for customer 
service of gastronomic services are a group of retail premises (restaurant hall, cafe, bar, 
dining room). In modern hotel establishments with high level of comfort all types of 
trade halls are provided – restaurant with a banquet hall, a dining hall, night bars, day 
bars, bars on floors, self-service cafe, etc. [40].  

Restaurant facilities in hotels should be designed in accordance with design 
specifications and with the requirements of the Standard DBN.2.2-9, DSTU 4281 
SanPiN 42-123-5777. Recommended types and capacity of catering establishments 
(except canteens for staff) [18] are given in the Table 3.2. 
 

Table 3.2 – Types and capacity of catering enterprises  
The minimum number of seats in catering enterprise (% of hotel capacity) 

Types of catering entrerprises 
Category of hotels  

* ** ***** **** ***** 
1 Restaurants  - 60 75 90 95 
2 Cafe 50 25 15 10 10 
3 Dining room 50 - - - - 
4 Buffets 10 10 5 5 - 
5 Bars:       
– at lobby 1 1 1,5 2 3 
– on residential floors  - - 5 10 10 
– at swimming pool  - - - 1 1 
– at sauna - - - 2 2 
– at sport center - - - 3 3 
– at hall complex - - 3 3 5 
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Підприємства громадського харчування мають певні типологічні риси, на 
які спирається вибір категорії того чи іншого закладу, що безпосередньо впливає 
на архітектурно-планувальне рішення окремих приміщень або закладів 
громадського як цілісного об’єкта.  

 

 

Рисунок 3.18 – Основні класифікаційні чинники підприємств громадського 
харчування 

 
Місце розташування для підприємств громадського харчування, 

обирається за наступними критеріями: 
– за характером торгово-виробничої діяльності (рис. 3.19); 
– за контингентом обслуговуваних клієнтів (гостей) (рис. 3.20); 
– за місцем розташування у системі міста; 
– за асортиментом продукції (спеціалізація) (рис. 3.21); 
– за місткістю; 
– за формою обслуговування; 
– за часом функціонування; 
– за рівнем обслуговування. 
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Catering enterprises have certain typological features which determine the 
choice of the category of a particular establishment that directly affects the architectural 
and planning decision of individual premises or public catering establishments as a 
whole object. 

 

 
Figure 3.18 – The main classification factors of catering enterprises 

 
Location for catering enterprises is selected according to the following criteria:  
– by the nature of trade and production activities (Fig. 3.19);  
– by the contingent of clients (guests) (Fig. 3.20);  
– by the location in the city system;  
– by the product range (specialization) (Fig. 3.21);  
– by the capacity;  
– by the form of service;  
– by operation time;  
– by the level of service. 
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Рисунок 3.19 – Основні типи підприємства громадського харчування  
 

 
 

Рисунок 3.20 – Класифікація підприємств громадського харчування за 
контингентом гостей 
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Figure 3.19 – The main types of catering 
 

 
Figure 3.20 – Classification of public catering enterprises by number of guests 
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Рисунок 3.21 – Класифікація підприємств за спеціалізацією 

 

Слово «restaurer», належить природно Франції, де на початку ХVІІ століття 
все починалося з окремого підприємства, у якому готувалося блюдо подається 
відвідувачам, зокрема в меню був один суп. Проте французи не можуть 
претендувати на звання родоначальників підприємства громадського харчування 
– ресторану.  

Ресторани з’явилися в XIII столітті в Ханчжоу, культурному, політичному 
та економічному центрі Китаю під час династії Сун. Маючи населення більше 
одного мільйона чоловік, культуру гостинності та паперові гроші в обігу, 
Ханчжоу був готовий до розвитку ресторанів. Можливо, ресторани виникли з 
чайних будинків і таверн, які намагалися догодити подорожуючим. 

Ресторан (від лат. Restauro, відновити, кріпити) – підприємство 
громадського харчування, що надає гостям широкий асортимент страв, напоїв, 
кондитерських виробів, зокрема фірмових і складного приготування. 

На Заході трактири і таверни були відомі з часів античності, ці заклади 
були орієнтовані на мандрівників, місцеві жителі майже не харчувалися в них. 
Лише в XVIII столітті з’явилися ресторани, головною метою яких було 
приготування і подача блюд, які замовляв відвідувач за своїм смаком. «Собріно-
де-Ботин» в Іспанії і «Гранд-Таверн-де-Лондрі» у Франції – саме ці підприємства 
заклали підвалини успішного ведення з фінансового погляду організації 
громадського харчування в Європі. 
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Figure 3.21 – Classification of enterprises according to specialization 

 
The word "restaurer" came from France, where in the early XVII century it all 

began with an individual company, which prepared a dish served to visitors, in 
particular, the menu was one soup. However, the French cannot claim to be the 
founders of a catering establishment – a restaurant.  

Restaurants appeared in the XIII century in Hangzhou, the cultural, political and 
economic center of China during the Song Dynasty. With a population of over one 
million people, a culture of hospitality and paper money in circulation, Hangzhou was 
ready to develop restaurants. Restaurants may have originated from tea houses and 
taverns that tried to please travellers.  

Restaurant (from lat. “Restauro”, to restore, strengthen) is a catering company 
that provides guests with a wide range of dishes, beverages, confectionery, including 
branded and complex cooking.  

In the West, taverns and inns have been known since antiquity, these 
establishments were oriented to travellers, the locals hardly ate in them. It was not until 
the XVIII century that restaurants appeared, the main purpose of which was to prepare 
and serve dishes ordered by the visitor to their taste. "Sobrino de Botin" in Spain and 
"Grand Tavern de Londry" in France provided the basis of successful financial 
management of catering in Europe. 
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Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найстарішим з існуючих сьогодні 
ресторанів є «Собріно-де-Ботин» (Sobrino de Botin) в Мадриді (Іспанія). Він 
відкрився в 1725 році (рис. 3.22). 

 

  
 

Рисунок 3.22 – Найстаріший ресторан світу Sobrino de Botín (1725) Іспанія, 
який працює безперервно 

 
У Клермон-Феррані, що у в центральній Франції, у далекому 1889 році, 

брати Андре й Едуард Мішлен заснували свою однойменну шинну компанію для 
допомоги автомобілістам у плануванні своїх поїздок. Основною метою компанії 
було збільшення покупки шин і, зі свого боку – збільшення продажів автомобілів. 
Брати Мішлен підготували короткий прес-реліз «гід», наповнений корисною 
інформацією для мандрівників, такі як: карти, інформація про те, як змінювати 
шину, де можна заправитися бензином, і додатковими відомостями: списком 
місць, де можна поїсти, і місць для ночівлі. 

У 1920 році гід стали продавати за помірну плату, також в нього одночасно 
додали рейтинг ресторанів, згідно з цінам. Отже, ресторани з високими цінами 
позначалися однією зіркою, яка злегка нагадувала квітку – . 

Протягом решти ХХ століття гіди Мішлен стали бестселерами. Поступово 
функція покажчика-путівника по ресторанах з картою автодоріг відійшла на 
задній план, а самі ресторани і якість їхньої кухні стали основним змістом 
мішленівського гіда. Мішленовский довідник став найбільш авторитетним 
джерелом інформації про кращі ресторани, а зірка Мішлен – найвищою 
нагородою для європейського ресторатора. Сьогодні путівник оцінює понад  
40 000 закладів на різних континентах. 

Одна зірка – дуже хороший ресторан у своїй категорії (мається на увазі тип 
кухні). Обслуговування має бути бездоганним, приміщення і посуд ідеально-
чистими, а страви смачними і свіжими.  

Дві зірки – відмінна кухня, заради ресторану має сенс зробити невеликий 
відступ від маршруту.  
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According to the Guinness Book of records, the oldest restaurant is the Sobrino 
de Botin in Madrid (Spain). It opened in 1725 (Fig. 3.22). 

 

  
Figure 3.22 – The oldest restaurant in the world Sobrino de Botín (1725) Spain, 

which operates continuously 
 
In Clermont-Ferrand in central France in 1889, brothers Andre and Edouard 

Michelin set up their tire company of the same name to help motorists plan their trips. 
The main goal of the company was to increase the purchase of tires and to increase car 
sales. The Michelin brothers produced a short guide, filled with useful information for 
travellers, such as maps, information on how to change a tire, where to refuel, and 
additional information: a list of places to eat and places to sleep.  

In 1920, the guide was being sold for a moderate price, and at the same time they 
added a rating of restaurants according to prices. Thus, restaurants with high prices 
were marked by one star, which slightly resembled a flower –   

For the rest of the twentieth century, Michelin guides became bestsellers. 
Gradually, the function of a restaurants guide with a road map deteriorated, and 
restaurants and the quality of the cuisine became the main content of the Michelin 
guide. The Michelin Guide has become the most authoritative source of information 
about the best restaurants, and the Michelin star – the highest award for a European 
restaurateur. Currently, the guide rates more than 40,000 establishments on different 
continents.  

One star – a very good restaurant in its category (as to the type of cuisine). The 
service should be impeccable, the premises and utensils perfectly clean, and the dishes 
are tasty and fresh.  

Two stars – excellent cuisine, for the restaurant it worth making a side trip to the 
restaurant. 
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Три зірки – чудова робота шеф-повара, має сенс здійснити окрему подорож 
сюди. 

Країною-рекордсменом за «зоряними» ресторанами є Франція (620 
ресторанів), а місто-рекордсмен – Токіо, саме там знаходяться 8 ресторанів із 
рейтингом три зірки, 25 із рейтингом дві зірки, 117 із рейтингом одна зірка.  

В Україні теж є один ресторан, удостоєний нагороди Мішлен – La Veranda 
в Одесі. 

Ресторани мають різноманітні класифікації не тільки за отриманням 
мішленівських зірок, (критерій оцінювання яких є таємницею компанії), які 
корелюються певною мірою із загальною класифікацією підприємств 
громадського харчування. 

Залежно від місця розташування розрізняють: 
– міські ресторани розташовані в межах міста і пропонують різноманітний 

асортимент страв, спеціалізуються в наданні обідів і вечерь. Працюють у певні 
години і мають численних клієнтів; 

– вокзальні ресторани розташовані на залізничних і аеровокзалах. 
Працюють цілодобово. Характерний обмежений набір страв, невисокий рівень 
цін і відносно швидке обслуговування; 

– вагони-ресторани переважно є в поїздах далекого прямування і 
призначені для обслуговування пасажирів, що знаходяться в дорозі. У меню 
вагонів-ресторанів входять холодні закуски, перші і другі страви, гарячі напої, 
комплексні обіди, а також дорожні набори в пакетах, кондитерські вироби, 
фрукти, соки, що продаються офіціантами у всіх вагонах поїзда; 

– ресторани на теплоходах призначені для обслуговування пасажирів і 
туристів під час перевезення. У них надаються сніданки, обіди та вечері. 
Обслуговування здійснюється офіціантами, але може застосовуватися і 
самообслуговування. На великих теплоходах може бути кілька ресторанів; 

– ресторани для автотуристів, які не бажають залишати автомобіль, 
розташовані біля шосе і великих автостоянок. Для економії часу клієнти 
обслуговуються прямо в машині офіціантами, які підкочують до них на 
роликових ковзанах. Такий вид ресторанів поширений в США. 

У структурі готельних комплексів може бути кілька ресторанів, а може не 
бути жодного. У великих готелях, що входять у відомі готельні ланцюги, 
зазвичай два ресторани – фешенебельний фірмовий і невеликий з невисоким 
рівнем цін. Ресторани при готелях обслуговують як мешканців готелю, так і 
широку публіку. 

Бари також можна класифікувати залежно від їхнього розташування в 
готельному будинку (рис. 3.23). 
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Three stars – a great job for the chef, it worth making a special trip here.  
The record-breaking country for "star" restaurants is France (620 restaurants), 

and the city record holder is Tokyo, where there are 8 restaurants with a rating of three 
stars, 25 with a rating of two stars, 117 with a rating of one star.  

In Ukraine there is also one restaurant awarded by the Michelin guide –  
“La Veranda” in Odessa.  

Restaurants have a variety of classifications not only for obtaining Michelin stars 
(the evaluation criterion is a secret of the company), which correlate to some extent 
with the general classification of catering establishments. 

Depending on the location there are following restaurants:  
– city restaurants located in a city and offer a wide range of dishes, specializing 

in providing lunches and dinners. They work at certain hours and have numerous 
clients;  

– station restaurants located at railway stations and airports. They work around 
the clock and have limited set of dishes, low prices and relatively fast service;  

– dining cars are mainly available in long-distance trains and are designed to 
serve passengers on the road. The menu of dining cars includes cold snacks, first course 
and second dish, hot drinks, packed lunches, as well as travel kits in packages, 
confectionery, fruit, juices sold by waiters in all carriages of the train; 

– restaurants on ships designed to serve passengers and tourists during 
transportation. They serve breakfast, lunch and dinner. Service is provided by waiters, 
but self-service can also be used. Large ships can have several restaurants;  

– restaurants for tourists who do not want to leave the car, located near the 
highway and large parking lots. To save time, customers are served directly in the car 
by waiters who roll up to them on roller skates. This type of restaurant is common in 
the United States; 

The structure of hotel complexes may include several restaurants. In large hotels 
within well-known hotel chains, there are usually two restaurants: a fashionable 
branded restaurant and a small one with low prices. The restaurants at hotels serve both 
hotel residents and general public.  

Bars can also be classified depending on their location in a hotel building  
(Fig. 3.23). 
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Рисунок 3.23 – Класифікація барів за їхньою спеціалізацією 

 

Функціональна організація ресторанів вирішується з урахуванням 
категорії готелів (рис. 3.20). В однозіркових готелях харчування гостей не 
передбачається. У двох-тризіркових мають бути ресторани або кафе. У чотирьох- 
та п’ятизіркових – ресторани, банкетні зали, бари, а в п’ятизіркових і нічні клуби. 

 

 
Рисунок 3.24 – Структура і функціональні взаємозв’язки приміщень ресторану 
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Figure 3.23 – Classification of bars by specialization  

 

Functional organization of restaurants is determined on the basis of category of 
hotels (Fig. 3.20). In one-star hotels, meals are not provided. Two-star and three-star 
hotels should have restaurants or cafes. Four-star and five-star hotels have restaurants, 
banquet halls, bars. Five-star hotels have nightclubs. 

 

 
Figure 3.24 – Structure and functional interconnection of restaurant premises 
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Тенденція розглядати ресторанну групу приміщень у курортних і 
туристичних готелях як одне з місць можливого проведення дозвілля, зумовила 
появу в складі цієї групи таких нових типів ресторанів, як ресторани 
національної кухні, гриль-ресторани, вар’єте, винні і пивні погреби, танц-бари, 
бари-дискотеки та ін. Такі підприємства харчування одержали найменування 
«розважального» і «цікавого» харчування. Тенденція до їхнього розвитку в 
туристичних і курортних готелях наразі є перспективною [18] 

Ресторан готелю включає до своїх посадкових місць банкетні зали, що 
організовуються в ресторанній групі приміщень, однак кількість місць у 
банкетних залах нормується не більше 20% від загальної місткості ресторану. 

Обідні зали в їдальнях і ресторанах варто проєктувати місткістю не більше 
250 місць, оскільки за більшої місткості створюється дискомфортна обстановка 
(шум, занадто жвавий рух відвідувачів). 

Кількість посадкових місць у буфетах визначається з розрахунку не менше 
10 % місткості готелю. Раціонально їх розташовувати з добрим вертикальним 
або іншим зв’язком із блоком групи харчування. 

Увесь обслуговуючий групу харчування персонал повинен мати окремий 
вхід у готель зі своїм вестибюлем, роздягальнями, душовими, санвузлами, 
кімнатами відпочинку та адміністративно-господарськими приміщеннями [11]. 

 
3.6 Проєктування приміщень культурно-дозвільного і фізкультурно-

оздоровчого призначення 
 
До структури готелів допускається включати культурно-видовищні та 

дозвіллєві заклади різного типу. Набір приміщень культурно-видовищного та 
дозвіллєвого призначення в складі готелів визначається завданням на 
проєктування з урахуванням нормативних документів щодо проєктування 
відповідних об’єктів [18]. Передбачається переважно в туристичних і курортних 
готелях. У готелях загального типу ця група приміщень відсутня. Блок цієї групи 
приміщень складається з оглядової зали, фойє – танцювального залу, бібліотеки, 
більярдної у вітальнях. У курортних готелях відповідно до завдання на 
проєктування можуть передбачати відкриті і закриті плавальні басейни, фінські 
лазні, зимові спортивні зали [44]. 

У готелях категорії «три зірки» та вище рекомендується передбачати 
приміщення культурно-масового призначення та споруди фізкультурно-
оздоровчого комплексу. 

Площі приміщень культурно-видовищного та дозвільного призначення, а 
також їхнє обладнання і технологічне забезпечення потрібно приймати згідно з 
вимогами ДБН В.2.2-16. 
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The tendency to consider the restaurant group of premises in resort and tourist 
hotels as places of leisure activities resulted in the emergence of new types of 
restaurants in this group of premises such as ethnic restaurants, grill restaurants, variety 
shows, wine and beer cellars, dance bars, disco bars, etc. Such food companies are 
called "entertaining" and "interesting" catering. This trend is very promising for tourist 
and resort hotels [18]. 

Hotel restaurants include banquet halls within restaurant group of premises, but 
the number of seats in banquet halls should not exceed 20% of the total capacity of the 
restaurant.  

The number of seats in dining rooms in canteens and restaurants should not 
exceed 250 seats, as a larger capacity creates an uncomfortable atmosphere (noise, too 
busy traffic of visitors).  

The number of seats in the cafeterias is determined at the rate of at least 10% of 
the hotel capacity. It is rational to place them with a good vertical or other connection 
with the catering block of premises.  

All staff serving the catering group must have a separate entrance to the hotel 
with a lobby, locker rooms, showers, bathrooms, lounges and administrative and utility 
rooms [11]. 

 
3.6 Design of cultural and entertainment, sports and recreation block of 

premises  
 
The structure of hotels can include cultural, entertainment and leisure facilities 

of various types. The set of cultural, entertainment and leisure facilities in hotels is 
determined by the design assignment, taking into account the regulations of the design 
of relevant facilities [18]. It is provided mainly in tourist and resort hotels. In general 
type hotels this group of premises is absent. The block of this group of rooms consists 
of a conference hall, a foyer – a dance hall, a library, a billiard room in living rooms. 
In resort hotels, according to the design assignment it may include outdoor and indoor 
swimming pools, Finnish baths, winter sports gyms [44].  

In hotels of category "three stars" and of higher level of service the premises of 
cultural and mass purpose, sports complex should be provided.  

Areas of cultural, entertainment and leisure facilities, as well as the equipment 
and technological support should be taken in accordance with the  
Stansard DBN B.2.2-16. 
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У культурно-розважальній групі необхідна ізоляція клубних кімнат для 
тихого відпочинку та бібліотеки з читальнею від приміщень для шумних заходів, 
зокрема дитячого клубу за наявності. При читальному залі бажано передбачити 
балкон або веранду для читання на повітрі [49]. У сучасних готелях ділового 
призначення, або курортного типу доцільно влаштовувати універсальні зали, 
поєднуючи функції кінозалу, залу для лекцій, концертів, проведення свят, танців 
тощо. 

Нічні клуби розраховані на показ видовищних програм і будуються 
зазвичай за типом вар’єте з можливістю розміщення посадкових місць у вигляді 
амфітеатру, з танцювальним майданчиком, артистичними, приміщеннями для 
реквізиту, світлотехніки тощо. 

У складі приміщень готелів категорій «три зірки», «чотири зірки» і «п’ять 
зірок» варто передбачати приміщення для ділової діяльності та зустрічей. У цю 
групу приміщень входять бізнес-центр (служби зв’язку, копіювальної техніки і 
комп’ютерів, перекладачів тощо); представництва фірм; кімнати ділових 
зустрічей і універсальні зали для проведення культурних або ділових заходів з 
аудіо- та відеоапаратурою; виставкові та демонстраційні зали з експозиціями; 
допоміжні приміщення. 

Зали для конференцій мають посадкові місця, які оснащені приладами для 
слухання синхронного перекладу, освітлювальними приладами, відкидними 
столиками. Доповненням є фойє та приміщення для секційних засідань, підсобні 
та технічні приміщення. 

Зали для переговорів (нарад) оснащують столами для нарад, приладами 
для слухання синхронного перекладу, освітлювальними приладами, аудіо- та 
відеотехнікою. 

Більярдні розміщуються в холах на поверхах, які оснащені більярдними 
столами, висота яких регулюється; освітлювачами, стійками для кій, шафами, 
поличками для куль. Стіл знаходиться посередині кімнати. Відстань від стіни до 
столу не менше 1,5 м. 

У готелях високого рівня обслуговування, курортних готелях та інших 
можливо розміщення кімнати для дитячих розваг – це одна або дві кімнати, 
оснащені спеціальними меблями для дітей, із відокремленими зонами для ігор. 

У готелях із високим рівнем комфорту передбачається також блок 
спортивно-рекреаційних приміщень, куди входять: універсальний зал для 
проведення конгресів, культурних заходів тощо, приміщення для секційних 
засідань, переговорів; експозиційний зал (салон) для організації виставок, 
демонстрації творів мистецтва, призначених для продажу; сауна з баром і залом 
спортивних тренажерів, масажний зал, зал ігрових автоматів, кімната (зал) для 
настільного тенісу тощо [12]. 
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In the cultural and entertainment group of premises it is necessary to isolate the 
club rooms for quiet rest and the library with a reading room from the premises for 
noisy events, including a children's club if available. In the reading room, it is desirable 
to provide a balcony or veranda for reading in the open air [49]. In modern hotels of 
business purpose, or resort type it is advisable to arrange universal halls, combining 
functions of a cinema hall, a hall for lectures, concerts, parties, dances and the like.  

Nightclubs are designed to show entertainment programs and are usually built 
on the type of variety show with the possibility of placing seats in the form of an 
amphitheater, with a dance floor, artistic, prop rooms, lighting rooms, etc.  

The premises of the hotels of categories "three stars", "four stars" and "five stars" 
should include premises for business activities and meetings. This group of premises 
includes a business center (communication services, copying equipment and 
computers, translators, etc.); representative offices of companies; business meeting 
rooms and universal halls for cultural or business events with audio and video 
equipment; exhibition and demonstration halls with expositions; auxiliary premises. 

Conference rooms have seats, which are equipped with devices for listening to 
simultaneous translation, lighting, folding tables. There is also a lobby and rooms for 
sectional meetings, utility and technical rooms.  

Meeting rooms are equipped with meeting tables, devices for listening to 
simultaneous translation, lighting devices, audio and video equipment.  

Billiards are placed in the halls on the floors, which are equipped with billiard 
tables, the height of them is adjustable; illuminators, racks for cues, cases, shelves for 
balls. The table is in the middle of the room. The distance from the wall to the table is 
at least 1.5 m.  

In high-level hotels, resort hotels and others it is possible to place a room for 
children's entertainment – this is one or two rooms equipped with special furniture for 
children, with separate areas for games.  

In hotels with a high level of comfort there is also a block of sports and 
recreational facilities, which include a universal hall for congresses, cultural events, 
etc., rooms for sectional meetings, negotiations; exhibition hall (salon) for the 
organization of exhibitions, demonstrations of works of art intended for sale; sauna 
with bar and gym, massage room, games room, room for table tennis, etc. [12]. 
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Спортивно-оздоровчу групу приміщень доцільно розміщувати із 
забезпеченням її доступу групі курортного лікування, оскільки її елементи 
використовують у лікуванні. Дозовані фізичні вправи є одним з важливих 
елементів лікувально-профілактичних заходів. На приморських курортах 
басейни з морською та навіть прісною водою у непогоду та несезонний чинник 
більш повноцінно замінюють морські купання, ніж морські ванни. Фізкультурна 
зала у складі спортивно-оздоровчої групи бажано розміщувати так, щоб він мав 
безпосередній вихід на терасу або відкритий спортивний майданчик для 
проведення занять на свіжому повітрі [44]. 

Фізкультурно-оздоровчі приміщення: солярій, басейн, сауна, масажний 
кабінет, тренажерна зала, спортивна зала, зали для тренувань та проведення 
інструктажу з техніки безпеки. 

Одночасну місткість спортивної або тренажерної зал рекомендується 
приймати не менше 10 % місткості готелю, сауни – не менше 1 %. Площу 
дзеркала води плавального басейну рекомендується приймати не менше 0,55 м² 
на одне місце в готелі. 

Рекомендовані склад та площі споруд і приміщень фізкультурно-
оздоровчого призначення для готелів категорій «чотири зірки» і «п’ять зірок» 
наводяться в ДБН В.2.2-20:2008 (додаток В табл. В1). 

Розширений склад приміщень і споруд фізкультурно-оздоровчого 
призначення для готелів категорій «чотири зірки» і «п’ять зірок», а також 
включення приміщень і споруд фізкультурно-оздоровчого призначення до 
складу готелів категорії «три зірки» і нижче визначається завданням на 
проєктування. 

На території готелів категорій «чотири зірки» і «п’ять зірок» залежно від 
можливостей ділянки допускається передбачати площинні фізкультурно-
оздоровчі споруди, кількість і набір яких визначаються завданням на 
проєктування. 

У готелях категорій «чотири зірки» і «п’ять зірок» при приміщеннях 
фізкультурно-оздоровчого призначення варто передбачати медичний кабінет: за 
місткості до 500 місць – 16 м2, за більшої місткості – до 36 м2. 

 
3.7 Проєктування службових, господарських та виробничих 

приміщень 
 

Блок групи приміщень адміністрації розміщується зазвичай на першому 
або другому поверсі будівлі готелю. Приміщення адміністрації повинне мати 
зручний зв’язок із блоками приймально-допоміжних приміщень, житловими, 
громадського харчування (рис. 3.24).  
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It is advisable to place the sports and health-improving group of premises 
ensuring its access to the group of spa treatment premises, as its elements are used in 
treatment. Dosed exercise is one of the important elements of treatment and prevention 
measures. In seaside resorts, swimming pools with sea and even fresh water in bad 
weather and off-season factor are a better substitute for sea bathing. It is desirable to 
place the gym as part of a sports and wellness group so that it has direct access to the 
terrace or an outdoor sports ground for outdoor activities [44].  

Sports and wellness facilities include solarium, swimming pool, sauna, massage 
room, sports hall, gym, halls for conducting safety training. 

The capacity of the sports hall or gym is recommended at least 10% of the total 
capacity of the hotel, sauna – at least 1%. The water surface area of swimming pools it 
is recommended to take not less than 0.55 m² per one bed in a hotel. 

The recommended area of sports facilities for hotels of categories "four stars" 
and "five stars" are given in the Standard DBN B.2.2-20: 2008 (Annex B, Table B1). 

 The expanded composition of sports facilities for four-star and five-star hotels, 
as well as the inclusion of sports facilities for three-star hotels and of lower level of 
services is determined by the design assignment.  

On the territory of hotels of categories "four stars" and "five stars", depending 
on the capabilities of the site, it is allowed to provide sports and recreation facilities. 
The number and the range of them are determined by the design assignment.  

In hotels of categories "four stars" and "five stars" it is necessary to provide a 
medical center at premises of physical culture: of the capacity up to 500 beds – 16 m2, 
of bigger capacity – up to 36 m2. 

 
3.7 Design of office, utility and production facilities  
 
The block of the administration group is usually located on the first or second 

floor of the hotel building. The administration premises should have a convenient 
connection with the blocks of reception and auxiliary, residential, catering premises 
(Fig. 3.24). 
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До складу групи приміщень адміністрації входять кабінети директора та 
його заступників, головного інженера, управителя; кімнати відділу кадрів, 
планового відділу, відділу постачання, бухгалтерії, архіву тощо. 

Всі адміністративні приміщення об’єднуються у групи за 
функціональними ознаками:  

– приміщення дирекції (кабінет директора, заступника директора, 
приймальня); 

– приміщення інженерно-технічного персоналу (кабінет головного 
інженера і конторські приміщення інженерно-технічного персоналу); 

– приміщення планово-економічного відділу (кабінет головного 
економіста і конторські приміщення); 

– приміщення бухгалтерії і каси (кабінет головного бухгалтера, 
конторські приміщення бухгалтерії, приміщення каси, приймальне приміщення 
перед касою); 

– приміщення відділу кадрів (кімнати начальника відділу та інспекторів). 
У готелях на 50–400 чоловік площа адміністративного блоку обчислюється 

за розрахунком 0,12–0,18 м2 на одне ліжко-місце. Для більш великих готелів 
також встановлені відповідні нормативи. 

Допоміжна зона вестибюльної групи приміщень включає такі приміщення: 
відділення зв’язку, ощадна каса, транспортне агентство, перукарня, пункти 
прийому речей до ремонту, хімчистку і пральню, камеру схову.  

Рекреаційна зона забезпечує короткочасний відпочинок від’їжджаючих і 
прибуваючих гостей. Вдале розміщення зон сприяє розосередженню потоків 
клієнтів, формуванню більш однорідних і непересічних потоків. 

Блок підсобних і господарських приміщень існує в готелях будь-якого типу. 
Це приміщення обслуговуючого персоналу, різні побутові майстерні, склади, 
білизняні брудної і чистої білизни тощо.  

У невеликих готелях (до 300 місць) визначено норматив 0,33–0,39 м2 
площа на одне ліжко-місце. Установлена також норма на шафи (білизняні) у 
господарських кімнатах невеликих готелів: 0,06–0,04 м2 на одне ліжко-місце; на 
гардеробні шафи персоналу: 0,07–0,05 м2 на одну людину. 

Одним із найважливіших господарських приміщень готелю є центральні 
білизняні чистої і брудної білизни, які повинні бути самостійними, ізольованими 
одне від одного приміщеннями. Центральна білизняна чистої білизни 
пов’язується вантажним ліфтом з поверховими білизняними. При ній 
передбачається місце для лагодження і прасування білизни.  
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The group of administration premises includes offices of the director and his 
deputies, chief engineer, manager; rooms of the human resources department, planning 
department, logistics department, accounting, archive, etc.  

All administrative premises are grouped according to the functional features:  
– premises of the directorate (office of the director, deputy director, reception);  
– premises of engineering and technical personnel (chief engineer's office and 

office premises of engineering and technical personnel);  
– premises of the planning and economic department (chief economist's office 

and office premises);  
– accounting and cash desk (chief accountant's office, accounting office, cash 

desk, reception room in front of the cash register);  
– premises of the personnel department (rooms of the head of the department 

and inspectors). 
In hotels for 50–400 people, the area of the administrative block is calculated at 

the rate of 0.12–0.18 m2 per bed. Appropriate standards are also established for larger 
hotels.  

The auxiliary area of lobby includes the following premises: post office, bank, 
transport agency, hairdresser, reception points for dry repairs, dry cleaning and 
laundry, luggage storage.  

The recreation area provides short rest for departing and arriving guests. 
Favourable placement of zones contributes to the dispersion of customer flows, the 
formation of more homogeneous and divergent flows.  

There is a block of auxiliary and utility premises in hotels of any type. It 
comprises the premises of service personnel, various household workshops, 
warehouses, laundry of dirty and clean linen, etc.  

In small hotels (up to 300 beds) the standard area is 0.33–0.39 m2 per bed. There 
is also a norm for wardrobes (linen) in the utility rooms of small hotels: 0.06–0.04 m2 
per bed; for staff wardrobes: 0.07–0.05 m2 per person.  

The central linen of clean and dirty linen is one of the most important utility 
rooms of the hotel. It must be isolated from other premises. The central linen of clean 
linen is connected by a freight elevator with floor linen. It provides a place for ironing. 
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Велика увага приділяється розташуванню та обладнанню технічних 
приміщень і установок. У великих багатоповерхових готелях для облаштування 
машинних і різних санітарно-технічних відділень виділяється цілий технічний 
поверх. Тут розташовуються бойлерні, приміщення для кондиціонування 
повітря, вентиляційні камери, приміщення для лічильників, акумуляторна, 
трансформаторні, а також ремонтні майстерні для енергетичної, санітарно-
технічної, слюсарної, столярної та інших груп.  

Основні функції інженерно-технічної служби:  
– регулярне (відповідно до затвердженого графіка) проведення 

обстеження санітарного і технічного стану готелю, прилеглої території, об’єктів 
комунального призначення і зовнішнього благоустрою, що обслуговуються 
інженерно-технічною службою;  

– оцінка якості виконання проведених службою робіт і надання послуг;  
– складання за результатами обстеження і перевірок актів.  

 
Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть головні чинники формування архітектурних типів споруд 
готелів. 

2. Назвіть та охарактеризуйте головні типи планування споруд готелів. 
3. Охарактеризуйте головні типи приміщень у готелях. 
4.Проаналізуйте особливості архітектури входу у готель та структуру 

прилеглої до споруди готелю території. 
5. Назвіть і дайте коротку характеристику головних функціональних типів 

приміщень вестибюльної групи у готелях. 
6. Проаналізуйте структуру планування і функціональну організацію 

приміщень громадського призначення у готелях. 
7. Охарактеризуйте функціональну і планувальну організацію житлового 

поверха у готелях. 
8. Назвіть особливості планувальної і функціональної організації 

житлового номера у готелях. 
9. Які особливості вирішення комунікаційних приміщень (ліфтові і сходові 

холи та коридори)? 
10. У чому полягає принцип функціональної організації вестибюльної 

групи приміщень? 
11. Які основні вимоги до вирішення групи адміністративних приміщень? 
12. Які вимоги висуваються до блока підсобних і господарських приміщень 

готелю? 
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Much attention should be paid to the location and equipment of technical 
premises. In large multi-storey hotels there is a whole technical floor for the 
arrangement of engine and various sanitary departments. There are boilers, air 
conditioning, ventilation chambers, room for meters, battery, transformer, as well as 
repair shops for energy, sanitation, metalwork, carpentry and other groups.  

The main functions of the engineering and technical service:  
– regular (according to the schedule) inspection of the sanitary and technical 

condition of the hotel, the surrounding area, utilities and external facilities, serviced by 
the engineering and technical service;  

– assessment of the quality of work performed by the service department;  
– preparation of acts based on the results of inspections. 
 

Questions for self-control 
1. Name the main factors in the formation of architectural types of hotel 

buildings.  
2. Name and describe the main types of hotel buildings design.  
3. Describe the main types of premises in hotels.  
4. Analyze the peculiarities of the architecture of the hotel entrance and the 

structure of the adjacent area.  
5. Name and give a brief description of the main functional types of lobby group 

of premises in hotels.  
6. Analyze the structure of planning and functional organization of public 

facilities in hotels.  
7. Describe the functional and planning organization of the residential floor in 

hotels.  
8. What are the peculiarities of the planning and functional organization of 

residential rooms in hotels?  
9. What are the peculiarities of the design of communication facilities (elevator 

and stair halls and corridors)?  
10. What is the principle of functional organization of the lobby group of 

premises?  
11. What are the main requirements for the design of the administrative group of 

premises?  
12. What are the requirements for the auxiliary and utility block of premises in 

a hotel? 
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4 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛІВ 

 
4.1 Характеристика інженерних систем готелю 
 
Сучасні готелі оснащені складним інженерно-технічним устаткуванням, 

яке забезпечує високий рівень комфорту і максимальні зручності. Підтримання 
його в робочому стані забезпечується відповідними технологіями. Різні шуми, 
вібрації, недостатнє або надмірне освітлення, тепловиділення або виділення 
вологи, наявність у споруді шкідливих речовин завдають шкоди здоров’ю 
персоналу і мешканців [14]. 

Інженерно-технічне обладнання розглядається як комплекс готових, 
постійно діючих умов, спрямованих на задоволення культурно-побутових 
потреб мешканців готелю [11]. 

Інженерно-технічне устаткування готельних комплексів складається з: 
– санітарно-технічного (водогін, каналізація, гаряче водопостачання, 

опалення, вентиляція, кондиціонування повітря, централізоване видалення пилу, 
сміттєпровід, білизнопровід); 

– ліфтового господарства (пасажирські, службово-господарські і вантажні 
ліфти, а також ескалатори); 

– енергетичного господарства (ліфти, вентилятори, насоси та ін., що 
працюють від силових мереж із напругою 380 вольт, освітлення приміщень, яке 
живиться від електричних мереж із напругою 220 або 127 вольт); 

– слабкострумових пристроїв автоматики (телеантени і телевізори, 
установки радіофікації, телефонізації, часофікації, комп’ютеризації, пожежної та 
охоронної сигналізації, диспетчерської служби, кіноустановки); 

– торгово-технологічного устаткування. 
Для правильної експлуатації інженерного обладнання в кожному готелі 

необхідно мати технічну документацію: паспорт будівлі, план кожного поверху, 
схеми систем опалення, каналізації, водопроводу, вентиляції, електроосвітлення, 
паспорт на ліфти. 

Для постійного нагляду за станом інженерно-технічного обладнання в 
штат готелів вводяться спеціальні посади: інженери технічних пристроїв, 
електрики, слюсарі-механіки, сантехники та ін. 

У великих готелях постійно працює інженерно-технічна бригада, що 
очолює головний інженер готелю. У невеликих готелях, де немає штатних посад, 
інженерно-технічними питаннями займається директор або старший 
адміністратор [12]. 
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4 LOGISTICAL AND ENGINEERING SUPPORT OF HOTEL 
FUNCTIONING  

 
4.1 Characteristics of engineering systems of a hotel  
 
Modern hotels are equipped with sophisticated engineering equipment that 

provides a high level of comfort and maximum convenience. The maintenance is 
provided by appropriate technologies. Various noises, vibrations, insufficient or 
excessive lighting, heat or moisture release, harmful substances in the building cause 
damage to the health of staff and guests [14].  

Engineering and technical equipment is considered as a set of permanent 
conditions aimed at the cultural and household needs of hotel guests [11].  

Engineering and technical equipment of hotel complexes consists of the 
following elements:  

– sanitary (water supply, sewerage, hot water supply, heating, ventilation, air 
conditioning, centralized dust removal, garbage, laundry);  

– elevator facilities (passenger, service and freight elevators, escalators);  
– energy facilities (elevators, fans, pumps, etc., operating from power networks 

with a voltage of 380 volts, lighting, which is powered by electrical networks with a 
voltage of 220 or 127 volts);  

– low-current automation devices (TV antennas and TVs, radio, telephony, 
timing, computerization, fire and security alarms, dispatching service, film 
installation);  

– trade and technological equipment. 
For proper operation of engineering equipment, it is necessary to provide 

technical documentation: passport of the building, plan of each floor, schemes of 
heating systems, sewerage, water supply, ventilation, electric lighting, passport for 
elevators.  

For the maintenance of engineering and technical equipment hotels have special 
personnel positions: engineers of technical devices, electricians, mechanics, plumbers, 
etc.  

In large hotels there is a permanent engineering and technical team headed by 
the chief engineer of the hotel. In small hotels, where there are no full-time positions, 
engineering support is provided by the director or senior administrator [12]. 
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Водогінна мережа забезпечує будівлю готельного комплексу водою для 
питних і господарсько-виробничих потреб. Разом із забезпеченням готелю 
холодною водою діють системи гарячого і пожежного водопостачання. 

Однією з основних проблем є оснащення готельного комплексу водою для 
питних і господарських потреб та у зв’язку з цим оснащення будівлі 
здійснюється відповідним водогінно-каналізаційним устаткуванням. Готельні 
споруди, що будуються на освоєних територіях, забезпечуються водою від 
міської водогінної мережі. Невеликі ж об’єкти (пансіонати, бази відпочинку в 
курортних місцевостях) будуються на неосвоєних територіях, мають самостійне 
водопостачання з річок, свердловин або колодязів [12]. 

Водопровідна вода в готельних об’єктах повинна бути придатна для пиття. 
У тому випадку, коли міський тиск не забезпечує подачу води до верхніх 

водорозбірних точок, у будівлі готелю передбачається водопідкачування. 
Існують два види підкачування: у часи пік і постійне. Підкачування в часи пік 
проводиться за допомогою насосу, встановленого на вводі, і здійснюється, 
зазвичай в автоматичному режимі. Якщо міський тиск постійно не забезпечує 
цілодобову подачу води до верхніх водорозбірних точок, передбачається 
постійне підкачування, тобто цілодобове [14]. 

Каналізаційні стоки через різні санітарні пристрої (раковини, 
умивальники, унітази, решітки в підлогах) потрапляють по відвідних трубах у 
колектор міської мережі або у власну мережу. Оскільки під час відведення стоків 
у трубах відбуваються процеси гниття, то між відведенням і кожним приймачем 
стічних вод встановлюють сифони, що перешкоджають потраплянню газів з 
мережі в приміщення. Надходження ж повітря (кисню) в труби здійснюється за 
допомогою витяжних труб, які виводяться вище за покрівлю споруди – це 
відкрита каналізаційна деаерація. 

Каналізаційні та водогінні труби, а також їхній захист можуть бути 
замасковані, проте легкодоступні для обслуговування. Вертикально і 
горизонтально прокладені каналізаційні труби необхідно ретельно і щільно 
з’єднувати для запобігання затопленню готельних номерів та ресторанних залів, 
газовиділенню через нещільне з’єднання каналізаційних труб і підмиванню 
фундаментів будівель. Головний канал сполучає будівлю з вуличною 
каналізацією. 

Відвідні труби потрібно згруповувати і прокладати так, щоб до них був 
забезпечений доступ з усіх боків; не бажано прокладати їх через приміщення, що 
відвідуються найчастіше. Каналізаційне обладнання готельних об’єктів тісно 
пов’язане з водопровідним обладнанням. Каналізаційними трубами відводять 
забруднену воду з кухні, пральні, санвузлів [9]. 
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The water supply network provides the hotel building with water for drinking 
and household and industrial needs. Hot and fire water supply systems are available 
along with cold water.  

One of the main problems is to equip the hotel complex with water for drinking 
and household needs, and therefore the building is equipped with appropriate water 
supply and sewerage equipment. Hotel facilities under construction in the developed 
areas are provided with water from the city water supply network. Small facilities 
(boarding houses, recreation centers in resort areas) are built in undeveloped areas, 
have an independent water supply from rivers or wells [12].  

Tap water in hotel facilities must be safe to drink. In the event that the pressure 
does not provide water to the upper water collection points, the hotel building provides 
water pumping. There are two types of pumping: during rush hours and constant. 
Pumping at peak times is carried out by means of the pump established on input, and, 
as a rule, is ensured an automatic mode. If the pressure does not support  
round-the-clock water supply to the upper water collection points, constant pumping is 
provided, i.e. round-the-clock [14]. 

Sewage from various sanitary devices (sinks, washbasins, toilets, floor gratings) 
enters the collector of the city network or its own network through drainage pipes. 
Since rotting processes take place in the pipes during the drainage, siphons are installed 
between the drain and each sewage receiver to prevent gases from entering the room 
from the network. Air (oxygen) supply to the pipes is carried out by means of exhaust 
pipes, which are placed above the roof of the building – this is an open sewer 
deaeration.  

Sewer and water pipes, as well as their protection, can be hidden, but easily 
accessible for maintenance. Sewer pipes which lay vertically and horizontally must be 
carefully and tightly connected to prevent flooding of hotel rooms and restaurant halls, 
gas emissions due to leaky sewer pipes and flattening the buildings foundations. The 
main canal connects the building with the street sewer.  

Exhaust pipes must be grouped and laid so that they can be accessed from all 
sides; it is not desirable to lay them through the premises which are visited most often. 
The sewerage equipment of hotel facilities is closely connected with the plumbing 
equipment. Sewage pipes drain contaminated water from the kitchen, laundry, 
bathrooms [9]. 
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Каналізаційні пристрої пральні мають бути пристосовані для прийому 
великої кількості води, що містить хімічні і механічні забруднення. У зв’язку з 
цим правильний відвід стоків з пральні має велике значення. Необхідно 
влаштувати велику кількість спусків у підлогах, а також уловлювачі води під 
пральними машинами і центрифугами. Це невеликі колодязі, призначені для 
разового відведення великої кількості води. Каналізаційна мережа в готельних 
пральнях повинна відповідати загальноприйнятим вимогам до каналізації. 

У виробничих приміщеннях ресторану каналізаційна система повинна 
забезпечувати справне відведення води. Необхідно установити жировідділювачі, 
що використовуються для затримки жиру і відходів. 

У сучасному готелі кожен номер має власний санітарний вузол. До 
основного обладнання належать: умивальник, ванна або душ, унітаз, біде. До 
основних пристроїв варто також віднести арматуру для вішання рушників, що 
підігрівається. 

Система опалення слугує для обігріву приміщень у холодний період року 
і підтримки нормальної температури повітря в приміщенні незалежно від 
зовнішньої температури [14]. 

На сьогодні найчастіше в готелях застосовується водяне, парове та 
електричне опалення. Вибір опалення залежить від призначення та архітектурно-
будівельного вирішення готелю. Найпоширенішим є водяне опалення. У готелях 
застосовують опалювальні системи середнього тиску з температурою води до 
120 °С, що подається від теплоелектроцентралі, а потім використовується для 
опалювальних цілей. Джерелами тепла для готелів можуть бути також власні 
котельні. 

У великих готелях, де група приміщень громадського призначення займає 
велику площу, для житлової частини влаштовують окрему систему опалення або 
окрему її гілку [12]. 

Найбільш комфортною є система променистого опалення, що дозволяє 
підвищити санітарно-гігієнічний стан приміщень, оскільки не допускає 
скупчення і підгоряння пилу на радіаторах. Панелі променистого опалення 
влаштовують у підлозі, стелі, стінах і перегородках. Температура поверхні 
обігріву 30–50°С. У багатьох готелях також успішно застосовується електро-
опалювальна система під покриттям підлоги. 

Сучасне інженерно-технічне обладнання здатне створювати в готелях 
будь-які параметри повітряного режиму, що забезпечують повний екологічний 
комфорт людини. Узагалі використовуються спеціальні установки, які 
називаються кондиціонерами. Температура в номері повинна становити  
18–20°С, вологість повітря – 40–45 %, швидкість руху повітря – 0,25 м/с [14]. 
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Sewage washing machines must be adapted to receive large amounts of water 
containing chemical and mechanical contaminants. Therefore, proper drainage of 
laundry is important. It is necessary to arrange a large number of descents in the floors, 
as well as water traps under washing machines and centrifuges. These are small wells 
designed for one-time drainage of large amounts of water. The sewerage network in 
hotel laundries must meet the generally accepted requirements for sewerage.  

In the production facilities of a restaurant, the sewage system must ensure proper 
drainage. It is necessary to install fat separators used to retain fat and waste.  

In a modern hotel, each room has its own bathroom. The main equipment 
includes: sink, bath or shower, toilet, bidet. The main devices should also include 
fittings for hanging heated towels. The heating system provides heating the premises 
in the cold period of the year and maintenance a normal room temperature regardless 
of the outside temperature [14]. 

Today, most hotels use water, steam and electric heating. The choice of heating 
depends on the purpose and architectural and construction design of the hotel.  

The most common is water heating. Hotels use medium pressure heating systems 
with a water temperature of up to 120°C, which is supplied from the thermal power 
plant, and then used for heating purposes. Hotels use their own boilers as a source of 
heat.  

In big hotels with a large area of public premises, there is a separate heating 
system or its branch arranged for the residential part [12].  

The radiant heating system is the most comfortable as it improves the sanitary 
and hygienic condition of the premises and it prevents the accumulation and burning 
of dust on the radiators. Radiant heating panels are arranged in the floor, ceiling, walls 
and partitions. Heating surface temperature is 30–50°С. Many hotels also use 
underfloor heating.  

The modern engineering and technical equipment are capable to create in hotels 
any parameters of air mode providing full ecological comfort for a person. In general, 
special units are used, which are called air conditioners. The temperature in the room 
should be 18–20°, humidity – 40–45 %, air velocity – 0.25 m / s [14]. 
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Створення в приміщенні необхідних кліматичних умов (температури, 
відносної вологості, швидкості руху повітря), незалежно від зовнішніх 
кліматичних умов і внутрішніх чинників (тепло- і вологовиділення людьми й 
устаткуванням, газо- і паровиділення), називається кондиціонуванням повітря. 

Сучасні вимоги комфорту припускають наявність у готелях систем 
кондиціонування повітря. Створення штучних кліматичних умов у широкому 
масштабі застосовується в країнах із тропічним кліматом, а також у 
комфортабельно обладнаних готельних об’єктах. Системи кондиціонування 
повітря коштують значно дорожче від систем вентиляції і застосовуються, 
зазвичай у готелях високого класу обслуговування [12]. 

Під вентиляцією будинку (провітрюванням) мається на увазі повна або 
часткова заміна забрудненого повітря приміщення чистим зовнішнім повітрям. 

Вентиляція буває природною, що відбувається завдяки проникненню в 
приміщення повітря через відкриті вікна, кватирки, щілини в конструкціях 
будівлі і пори будівельних матеріалів; витяжною, коли зіпсоване повітря 
організовано виводиться назовні, і приточно-витяжною з організованим 
відведенням забрудненого і розподілом свіжого повітря. 

Ефективна робота вентиляції можлива при справному стані коробів і 
каналів, у них не повинно бути щілин. Персонал зобов’язаний стежити за станом 
фільтрів, що очищають проточне повітря, періодично їх оглядати, очищати 
фільтрувальний матеріал від пилу, якщо вони сильно забруднилися, то варто 
замінювати їх новими. 

У виробничих приміщеннях ресторану (на кухні, мийці, відділенні 
холодних блюд) природна вентиляція є недостатньою. Виділення великої 
кількості тепла, вологи, випарів кухонними машинами і пристроями вимагає 
застосування механічної приточно-витяжної вентиляції. Витяжки мають бути 
розташовані над джерелами пароутворення і тепла. Над основною кухонною 
плитою розміщають вентиляційний навіс, що відводить випари, які утворюються 
під час приготування їжі. 

У залах ресторанів, кафе, барів, а також винних льохах варто 
встановлювати самостійну механічну вентиляцію. 

Сучасна готельна пральня повинна мати вентиляцію. У приміщеннях, де 
переться білизна і зазвичай накопичується пара, застосовуються пристрої для її 
видалення, що складаються з вентилятора і нагрівача, який висушує вологе 
повітря. Провітрювання пральні за допомогою відкритих вікон є небажаним, 
особливо у зимовий час. 

Склади, призначені для зберігання продуктів, вимагають відповідного 
обміну повітря. Обмін повітря має здійснюватися 3-6 разів на добу [14]. 
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The creation of the necessary climatic conditions in the room (temperature, 
relative humidity, air velocity), regardless of external climatic conditions and internal 
factors (heat and moisture from people and equipment, gas and steam), is called air 
conditioning.  

Modern requirements of comfort imply air conditioning systems in hotels. The 
creation of artificial climatic conditions is widely used in countries with tropical 
climates, as well as in comfortably equipped hotel facilities. Air conditioning systems 
are much more expensive than ventilation systems. As a rule, they are used in high-
class hotels [12].  

Ventilation of the building means complete or partial replacement of air 
pollution with clean outside air.  

Ventilation could be natural (due to the penetration of air into the room through 
open windows, cracks in the structures of the building and the pores of building 
materials), exhaust (when air pollusion is expelled in an organized manner), and supply 
and exhaust with organized removal of air pollution and distribution of fresh air. 

Effective operation of ventilation is possible at a proper condition of boxes and 
channels, they should not have cracks. Personnel are obliged to maintain filters that 
clean the air flow, periodically inspect them, clean the filter material from dust. If filters 
are very dirty, it should be replaced them with new ones.  

In production premises of the restaurant (in the kitchen, sink, cold food 
department) natural ventilation is insufficient. The release of large amounts of heat, 
moisture, vapors by kitchen machines and appliances requires the use of mechanical 
supply and exhaust ventilation. Extraction dampers should be located above the sources 
of steam and heat. Above the main stove a ventilation canopy is placed, it removes 
vapors that are formed during cooking.  

Independent mechanical ventilation should be installed in the halls of 
restaurants, cafes, bars, and wine cellars.  

The modern hotel laundry must be ventilated. In rooms where laundry is washed 
and steam usually accumulates, devices are used to remove it, consisting of a fan and 
a heater that dries moist air. Ventilation of the laundry with open windows is 
undesirable, especially in winter.  

Warehouses designed to store products require proper air exchange. Ventilation 
with fresh air should be carried out 3-6 times a day [14]. 
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4.2 Санітарно-гігієнічні, екологічні вимоги та протипожежна безпека 
 
Розміщення готелів має відповідати потребам мешканців міст, курортів, 

заміських територій тимчасового населення. Розміщення готелів здебільшого 
визначається перебуванням туристів, гостей, відряджених у центральних 
районах міста, де розташовані адміністративні і громадські організації, заклади 
науки і культури. Однак певна кількість приїжджих пов’язано з об’єктами, 
розташованими в периферійних районах міста [12]. 

Вплив навколишнього середовища обумовлений підвищеною або 
зниженою температурою навколишнього середовища, вологістю і рухливістю 
повітря в зоні обслуговування гостей, різкими перепадами барометричного 
тиску. Показники мікроклімату в приміщеннях обслуговування туристів 
(спальнях, закладах харчування, клубах та інших) повинні відповідати 
встановленим санітарно-гігієнічним вимогам. Попередження шкідливого впливу 
цього фактора ризику забезпечується: 

– вибором сприятливої пори року, доби для здійснення подорожі; 
– оснащенням приміщень готелю пристроями кондиціювання, дезодорації 

повітря, опалювання, автоматичного контролю і сигналізації тощо [14]. 
Фізіологічні потреби людей знаходять своє відображення в санітарних 

вимогах, пов’язаних із природним освітленням, інсоляцією, звукоізоляцією, 
повітрообміном, температурно-вологісним режимом. У ДБН В.2.5-28-2006 
«Державні будівельні Норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Природне і штучне освітлення» визначено, що всі житлові приміщення 
обов’язково повинні мати природне освітлення, санітарні вузли можуть бути 
освітлені «другим» світлом через фрамуги у верхній частині стіни між 
санітарним вузлом і кімнатою. Крім того, усі житлові приміщення мають 
інсолюватися протягом певного часу. Інсоляція – освітлення приміщення 
прямими сонячними променями, для забезпечення якісної інсоляції необхідно 
під час проєктування будівлі готелю ураховувати її планувальне рішення щодо 
сприятливого орієнтування за сторонами світу, у першу чергу житлових 
приміщень [12]. 

У готелях має бути забезпечена ізоляція житлових і громадських 
приміщень від шуму. Шуми можуть бути зовнішні (близько розташовані 
підприємства або галасливі вулиці) і внутрішні (обладнання, технічні 
приміщення). Готелі необхідно розташовувати на ділянках, віддалених від 
джерел шуму, для зменшення зовнішніх шумів варто використовувати 
шумоізолювальні матеріали. При розташуванні інженерного устаткування 
рекомендується застосовувати шумопоглинальні прокладки. Шахти ліфтів, 
ресторани, банкетні та танцювальні зали проєктують в ізоляції від житлових 
номерів.  
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4.2 Sanitary and hygienic, environmental requirements, and fire safety  
 
Accommodation should meet the needs of city dwellers, resorts, suburban areas 

of the temporary accommodation. Hotels are located primarily according to the stays 
of tourists. Guests on business trips are interested in the central areas of the city, where 
administrative and public organizations, institutions of science and culture are situated. 
However, a certain number of visitors are linked to facilities located in the peripheral 
areas of the city [12].  

The impact of the environment implies high or low ambient temperature, 
humidity and air mobility in the service area, pressure difference. Indicators of the 
microclimate in the premises of tourist services (bedrooms, restaurants, clubs and 
others) must meet the established sanitary and hygienic requirements. For the 
prevention of harmful effects of this risk factor the following actions are proposed:  

– choosing a favorable time of year, travel day;  
– equipping the hotel premises with air conditioning, air deodorization, heating, 

automatic control and alarm, etc. [14]. 
The physiological needs of people are reflected in the sanitary requirements 

associated with natural lighting, insolation, sound insulation, air changes, temperature 
and humidity. All living spaces must have natural lighting, bathrooms can be 
illuminated by the "second "light through transoms at the top of the wall between the 
bathroom and the room, as it specified in the Standard DBN B.2.5-28-2006 "Ukrainian 
state construction standards. Engineering equipment of buildings and structures. 
Natural and artificial lighting". In addition, all dwelling premises must be insulated for 
a definite period of time. Insolation means lighting the room with direct sunlight. In 
order to ensure proprer insolation, upon the hotel building designing the favorable 
location in relation to the sides of the world should be considered, particularly for the 
residential premises [12].  

Insulation against noise should be provided for the residential and public spaces. 
Noise can be external (nearby businesses or noisy streets) and internal (equipment, 
technical premises). Hotels should be located in areas far from noise. Soundproofing 
materials should be used in order to reduce external noise. It is recommended to use 
sound-absorbing gaskets at the engineering equipment дф. Elevator shafts, restaurants, 
banquet and dance halls are designed in isolation from residential rooms. 
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Протипожежні заходи мають на меті попередження виникнення пожеж, 
локалізацію вогнищ займання, обмеження можливості розповсюдження вогню 
по будівлі, полегшення пожежогасіння, збереження стійкості конструкцій в 
умовах впливу високих температур, вогню і води, створення умов для безпечної 
евакуації людей з палаючих будівель, забезпечення під’їзду і доступу пожежної 
обслуги до вогню пожежі.  

Протипожежні вимоги до всіх будівель залежать від ступеня їхньої 
вогнестійкості, поверховості і загальних розмірів. Протипожежні вимоги 
забезпечуються в об’ємно-планувальному рішенні шляхом обмеження загальних 
обсягів приміщень, поділу їх на частини протипожежними стінами, виділення 
шляхів евакуації. Оскільки під час пожежі особливу небезпеку становить дим, а 
його поширення відбувається насамперед по вертикалі, то основні обмеження з 
боку протипожежних норм належать до вертикальних комунікацій. Сходові 
клітки мають бути незадимлюваними, виходи з коридорів мають бути 
відокремлені важко спалимими самозакривними дверима. Для видалення диму 
коридори мають бути забезпечені примусовою вентиляцією. Прилегла 
інфраструктура будівлі готелю проєктується з урахуванням протипожежних 
вимог. До будівель готелів по всій їх довжині має бути забезпечений під’їзд 
пожежних автомобілів. Регламентується відстань від будівлі до ближнього краю 
проїжджої частини і ширина проїзду, яка залежить від поверховості будівлі. 
Зокрема, ширина проїзду в будівлі до 9 поверхів має бути не менше 4,2 м і не 
менше 6 м у будівлях більшої поверховості. За кількості поверхів більше 16 на 
10-му і через кожні десять поверхів влаштовують зони безпеки з 
протипожежними перекриттями. На перекритті верхнього поверху 
передбачають майданчик для евакуації людей пожежними вертольотами. 

 
Запитання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте технічні системи готелю. 
2. Які основні конструктивні системи готелю широко використовуються? 
3. У чому полягає функції інженерно-технічної служби готелю? 
4. Які вимоги висуваються до систем опалення, водопостачання, 

теплопостачання, каналізації? 
5. Охарактеризуйте санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень  готелю. 
6. Яких протипожежних вимог потрібно дотримуватися під час 

проєктування будівлі готелю? 
7. В чому полягають протипожежні норми під час розміщення готелю на 

ділянці? 
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Firefighting measures are aimed at preventing fires, localization of fires, limiting 
the spread of fire throughout the building, facilitating firefighting, maintaining the 
stability of structures in conditions of high temperatures, fire and water, creating 
conditions for safe evacuation of people from burning buildings, providing access and 
fire service access to the fire.  

Fire safety requirements for all buildings depend on the degree of their fire 
resistance, number of storeys and overall dimensions. Fire safety requirements are 
provided in the spatial planning decision by limiting the total volume of the premises, 
dividing them into parts by fire walls, allocating evacuation routes. Since smoke is a 
special danger during a fire, and its spread is primarily vertical, the main restrictions 
on fire regulations relate to vertical utility systems. Staircases should be smoke-free, 
exits from corridors should be separated by hard-to-burn self-closing doors. Corridors 
must be provided with forced ventilation to remove smoke. The surrounding 
infrastructure of the hotel building is designed taking into account fire safety 
requirements. Fire engines must be accessible to hotel buildings along their entire 
length. The distance from the building to the near edge of the roadway and the width 
of the driveway, which depends on the number of storeys of the building, are regulated. 
In particular, the width of the driveway in a building up to 9 floors must be at least  
4.2 m and at least 6 m in buildings of higher storeys. For the number of storeys more 
than 16, on the 10th and on every ten floors the security zones with fire ceilings are 
arranged. On the ceiling of the upper floor there is a platform for evacuation of people 
by fire helicopters. 

 
Questions for self-control 

1. Describe the technical systems of hotels.  
2. What the main structural systems of hotels are widely used?  
3. What are the functions of the engineering and technical service of hotels?  
4. What are the requirements for heating, water supply, heating, sewerage?  
5. Describe the sanitary and hygienic requirements for hotel premises.  
6. What fire safety requirements must be met when designing a hotel building?  
7. What are the fire safety standards when placing a hotel? 
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ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY) [57] 
English Український  

Аll-suite: All guest rental units consist of 
one or more bedrooms and may include a 
separate living area. Many suites contain 
kitchenettes or mini-refrigerators. Suite 
hotels often have no integrated dining 
facilities available; however, many offer 
complimentary breakfast 

Все-люкс: Уся гостьові одиниці складаються з 
однієї або декількох спалень і можуть містити 
окрему зону відпочинку. Деякі апартаменти 
можуть передбачати мінікухні або міні-
холодильники. Готелі люкс часто не мають 
окремих їдалень; проте деякі пропонують 
безкоштовний сніданок 

Accessible design – Design focused on 
principles of extending standard design 
to people with some type of performance 
limitation to maximize the number of 
potential customers who can readily use a 
product, building or service 

Доступний дизайн – Дизайн орієнтований на 
принципи розширення стандартного дизайну 
створено для людей з певним обмеженнями, 
задля максимального збільшення кількості 
потенційних клієнтів, які охоче можуть 
використовувати послуги готелю 

Access route – Any route in an internal or 
external environment whether it is 
level, gently sloped, ramped or stepped 
that is available and understandable for a 
person to use. In external environments, 
access routes comprise paths, pavements 
and other pedestrian routes, such as a right 
of way through a public space 

Маршрут доступу – будь-який маршрут у 
внутрішньому або зовнішньому середовищі, 
будучи горизонтальним, плавно нахиленим, 
багаторівневим або ступінчастим, але має бути 
доступним і зрозумілим для використання. У 
зовнішніх середовищах шляхи доступу це – 
тротуари та інші пішохідні маршрути, які 
дозволяють здійснювати проїзд через 
громадський простір 

Accommodation capacity: The measure 
of accommodation stock at a defined 
destination. May be given by various 
different measures: e.g. number of 
apartments; number of main units within 
an establishment (e.g. rooms, caravan 
stances); capacity in terms of residents 
(e.g. bedspaces) 

Місткість житлова – міра розміщення житлових 
приміщень у визначеному місці призначення. 
Може розраховуватися за різними індикаторами: 
кількістю приміщень, кількістю основних 
підрозділів всередині закладу (наприклад, 
кімнати, стоянки авто), місткістю в перерахунку 
на мешканців (наприклад, простір) 

An apartment hotel (also residential 
hotel, or extended-stay hotel) is a serviced 
apartment complex that uses a hotel-style 
booking system. It is similar to renting an 
apartment, but with no fixed contracts and 
occupants can "check out" whenever they 
wish 

Апарт-готель – (житловий комплекс для 
тривалого перебування гостей у готелі) житло, 
що обслуговується готельним (апартаментним) 
комплексом, який використовує систему style 
бронювання. Це схоже на оренду квартири, але 
без фіксованих договорів 

Airport – Hotels in close proximity of an 
airport that primarily serve demand from 
airport traffic. Distance may vary 

Аеропорт–готелі, що знаходяться в 
безпосередній близькості від аеропорту, які 
передусім обслуговують попит з боку аеропорту. 
Відстань може змінюватися 

Bathroom – A room comprising a bath, 
WC, washbasin, and associated 
accessories 

Ванна кімната – кімната, що містить ванну, 
туалет, умивальник та супутні аксесуари 

Boutique – Unique in style, design-
centric, either independent or affiliated 
with a smaller brand system, with 40 to 
300 guestrooms 

Бутік-готель – унікальний за стилем готель, 
орієнтований на дизайн, незалежний або 
пов’язаний із меншою системою брендів, із 40 до 
300 номерів 
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Carrying-capacity analysis: In the 
context of tourism, it refers to the 
maximum number of tourists a destination 
can support 

Аналіз вантажопідйомності – У контексті 
туризму мається на увазі максимальна кількість 
туристів, яку ділянка готелю може утримувати 

A campsite or camping pitch is a place 
used for overnight stay in an outdoor area. 
In UK English, a campsite is an area, 
usually divided into a number of pitches, 
where people can camp overnight using 
tents or camper vans or caravans; this UK 
English use of the word is synonymous 
with the US English expression 
campground. In American English, the 
term campsite generally means an area 
where an individual, family, group, or 
military unit can pitch a tent or park a 
camper; a campground may contain many 
campsites 

Кемпінг або кемпінг основного типу є місцем, 
яке використовується для ночівлі на відкритому 
майданчику. В англійській мові Великобританії 
кемпінг – це територія, яка зазвичай поділяється 
на декілька парків, де люди можуть проводити 
ніч, використовуючи намети або фургони або 
каравани. Англійське вживання слова «кемпінг» 
є синонімом американського терміну «табір». В 
американській англійській мові термін «кемпінг» 
загалом означає територію, де окрема сім’я, 
група або військова частина можуть поставити 
намет або забронювати місця для паркування 
авто; кемпінг може містити декілька кемпінгів 

Сaravan a wheeled vehicle for living or 
travelling in, especially for holidays, that 
contains beds and cooking equipment and 
can be pulled by a car 

Караван – колишній транспортний засіб для 
проживання або подорожі, особливо для свят, у 
якому розміщуються ліжка та кухонне 
обладнання, може пересуватися на автомобілі 

Continental breakfast: at a minimum, a 
beverage (coffee, tea or milk) and rolls or 
toast 

Континентальний сніданок – як мінімум, напій 
(кава, чай або молоко), булочки або тости  

Сonference: Lodging hotels that place 
major focus on conference operations. 
Hotels must meet guidelines of the 
International Association of Conference 
Centers 

Готель-конференція – готелі, у яких основну 
увагу приділяють роботі конференцій. Готелі 
повинні відповідати відповідним рекомендаціям 
Міжнародної асоціації конференц-центрів 

Сonvention: Hotels with a minimum of 
300 rooms and large meeting rooms (at 
least 20,000 square feet) that are not part 
of the convention center 

Конвенція – готелі, які мають мінімум                 
300 номерів та великі зали для засідань (мінімум       
20 000 квадратних футів) але не входять до групи 
конференц-центрів 

Designated car parking – Car parking 
spaces reserved for the use of car users 
with disabilities, whether as motorists or 
passengers 

Позначена автостоянка – місця для паркування 
автомобілів, відведені для користування 
автомобілями із позначкою для інвалідів 

Destination resorts: These are hotels that 
appeal to the leisure traveler, are located 
in resort markets and are considered a 
destination in themselves. They have 
extensive amenities, multiple pools, 
multiple restaurants and normally a 
beautiful physical hotel  

Курорти призначення – Це готелі, які 
подобаються мандрівникам, розташовані на 
курортах і самі по собі вважаються пунктом 
призначення. Вони зручні для відпочинку, мають 
різноманіття додаткових послуг: декілька 
басейнів, декілька ресторанів і зазвичай 
естетичний за архітектурним образом готель.  

Escalator – A moving stairway Ескалатор – рухомі сходи 
Evacuation lifts – Lifts designed to 
continue operating in the event of a fire, 
which have special design features to 
ensure safety 

Евакуаційні підйомники – Ліфти, призначені 
для продовження експлуатації у разі пожежі, 
які мають особливі конструктивні особливості 
для забезпечення безпеки 
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Functional zoning is the division of the 
territory of a settlement, or its component, 
or a section of a part of this settlement into 
separate parts, which are designated for a 
specific purpose 

Функціональне зонування – це розподіл 
території населеного пункту або його складової, 
або ділянки, як частини цього населеного пункту 
на окремі частини – зони, які визначені для 
певного цільового призначення 

Handed – Referring to the layout of a 
room, this term means the provision of 
both left- and right-handed arrangements 
in a building 

Різнобічний – Посилаючись на планування 
кімнати, цей термін означає розташування 
меблів у будівлі з обох боків (ліво-праворуч)  

Gaming/casino: Lodging hotels that place 
major focus on casino operations. 

Готелі типу «ігри / казино»: формування 
готелів, які зосереджують свою увагу на казино 

Golf: Hotel must have a golf course on 
hotel property to be considered  

Готель типу «гольф»: варто враховувати, що 
такий готель повинен мати на своїй території 
поле для гольфу 

Full board accommodation provides 
three meals per day. On weekends and 
public holidays, the Halls serve a brunch 
which extends throughout the morning  

Повний пансіон забезпечує триразове 
харчування. У вихідні та святкові дні в залах 
подають сніданок, який триває протягом усього 
ранку  

Full-service hotel – Full-service hotels 
are generally mid-price, upscale or luxury 
hotels with a restaurant, lounge facilities 
and meeting space as well as minimum 
service levels often including bell service 
and room service  

Готель з повним набором послуг – готелі з 
повним набором послуг – зазвичай мають середні 
ціни, готелі високого класу або класу «люкс», що 
мають ресторан, приміщення для відпочинку та 
приміщення для зустрічей, а також мінімальний 
рівень обслуговування, включаючи 
обслуговування дзвінків та номерів  

Front office: office situated in the lobby 
of a hotel, the main functions of which are  
control/sale of guest rooms, providing 
keys, mail, and information, keeping guest 
accounts, rendering bills/payments, and 
providing information to other 
departments 

Фронт-офіс – офіс, розташований у вестибюлі 
готелю, основними функціями якого є:  
контроль; продаж номерів для гостей; надання 
пошти та інформації; ведення рахунків гостей, 
надання рахунків / платежів надання інформації 
іншим підрозділам 

Full house: a hotel with all guest rooms 
occupied 

Повний будинок – готель з усіма зайнятими 
номерами для гостей 

Full-service restaurant: a food-service 
establishment with several menu 
selections and table service 

Ресторан повного обслуговування – заклад 
харчування з декількома виборами меню та 
сервірування столів 

Function room: room used for functions, 
also called banquet room 

Функціональна кімната: кімната, що 
використовується для додаткових функцій, 
також називається «банкетна кімната» 

Heritage: a very broad expression that 
describes anything that has a link with 
some past event or person (e.g. cultural 
heritage refers to past customs and 
traditions with the unspoken implication 
that these are worthwhile or creditable) 

Спадщина: дуже широкий вираз, який описує 
все, що має зв’язок з якоюсь минулою подією чи 
людиною (наприклад, культурна спадщина 
стосується минулих звичаїв та традицій із 
невисловленим наслідком, що вони варті чи 
заслуговують на увагу) 

Heritage site: a place that capitalises on 
its connection with heritage 

Майданчик спадщини: місце, яке користується 
капіталом свого зв’язку зі спадщиною 
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Horizontal Communications - Premises 
providing connections between different 
groups of premises within a floor include 
entrances, corridors, galleries, transitions, 
recreations, passages 

Горизонтальні комунікації – приміщення, що 
забезпечують зв’язки між різними групами 
приміщень у межах поверху, до них належать 
входи, коридори, галереї, переходи, рекреації, 
пасажі 

Hotel types – Hotel classifications are 
driven primarily by building structure and 
secondarily by service level  

Типологія готелів – класифікація готелів 
визначається, по-перше, структурою будівлі та, 
по-друге – рівнем обслуговування  

Holiday home is a facility of hospitality 
and tourism industry construction for a 
household, in which guests are provided 
with services of overnight 
accommodation, stay and use of the 
outdoor surrounding area and it is 
equipped so that guests can prepare and 
consume food on their own. In the said 
home, services of breakfast, half board 
and full board can be provided and its 
functional unityconsists of one or a part of 
a semi-detached building with outdoor 
surrounding area 

Будинок для відпочинку – це тип туристичної 
індустрії гостинності з додатковими послугами 
для побутового обслуговування, у якій гостям 
надаються послуги ночівлі, перебування та 
користування зовнішньою територією. Він 
обладнаний так, що гості можуть готувати та 
споживати їжу самостійно. У згаданому будинку 
можуть надаватися послуги сніданку, 
напівпансіон та повний пансіон, а його 
функціональна єдність складається з однієї або 
частини двоквартирної будівлі з прилеглою 
територією 

Hotel is a hospitality and tourism facility 
in which services of overnight 
accommodation, food and drink, 
commerce, information, entertainment 
and recreation are provided to guests and 
it consists of a maximum of four separate 
buildings, mutually connected by 
corridors in a closed circuit 

Готель – це гостинний і туристичний об’єкт, у 
якому гостям надаються послуги ночівлі, 
харчування та напої, комерція, інформація, 
розваги та відпочинок, і він складається з 
максимум чотирьох окремих будівель, 
взаємопов’язаних коридорами в замкнутому колі 

Hostel is a hostelry and tourism facility in 
which services of overnight 
accommodation to predominantly 
younger guests are provided, with a 
possibility of services of food and 
beverages. Guest units are rooms and/or 
dormitories 

Хостел – це гуртожиток та туристичний об’єкт, у 
якому надаються послуги ночівлі переважно 
гостям молодого віку з можливістю 
обслуговування їжею та напоями. Гостьові 
кімнати – це окремі кімнати та / або гуртожитки 

Interstate / motorway – Hotels in close 
proximity of major highways, motorways 
or other major roads whose primary 
source of business is through passerby 
travel.  

Транзитні готелі – готелі, що знаходяться в 
безпосередній близькості від головних 
автомобільних доріг або інших доріг, основним 
джерелом бізнесу яких є проїзд  

Infrastructure: Construction needed to 
support economic development. 

Інфраструктура – сукупність будівель, систем і 
служб, необхідних для господарства. 

Length of stay: No of nights spent in one 
destination. 

Тривалість перебування – кількість ночей, 
проведених в одному пункті призначення 

limited-service hotel – (See Select-
Service Hotel) 

Готель з обмеженим обслуговуванням - (див. 
далі Готель Select-Service) 

Lobby - а room providing a space out of 
which one or more other rooms or 
corridors lead, typically one near the 
entrance of a public building 

Вестибюль – приміщення, яке забезпечує 
простір, із якого комунікацюють до одного або 
до декількох інших кімнат або коридорів, 
зазвичай плануються біля входу у будівлю 
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Load factor: average number of seats 
occupied, e.g. motor coach or air 

Коефіцієнт завантаження: середня кількість 
зайнятих місць, наприклад у готелях, за 
прикладом у автомобілях або повітряних суднах 

Local: belonging to a particular place or 
region 

Регіональний: належність до певного місця чи 
регіону 

Low season: that time of the year at any 
given destination when tourist traffic, and 
often rates, are at their lowest. Also 
referred to as off-peak or off-season 

Низький сезон: певна пора року в будь-якому 
напрямку, коли туристичний трафік є низьким, і 
як наслідок – тарифи, є найнижчими. Має також 
назву позапіковий або міжсезонний період 

Pavement – A pavement is the part of a 
roadway used by pedestrians and is 
adjacent to the vehicle carriageway 

Тротуар – це частина проїжджої частини, яку 
використовують пішоходи і яка примикає до 
проїжджої частини транспортного засобу 

Resort: a hotel, motel or condominium 
complex located in an area associated with 
recreation and leisure, such as the 
mountains or the seashore. Normally offer 
facilities for sports and recreational 
activities 

Курорт: готель, мотель чи кондомініумний 
комплекс, розташований у зоні, яку пов’язують з 
відпочинком із використанням природних 
ресурсів, наприклад гори або морське 
узбережжя. Подібні готелі пропонують засоби 
для занять спортом та інші розваги 

Robinson Crusoe style accommodation 
is a facility of hospitality and tourism 
industry construction which is situated in 
a natural environment – a house in an 
isolated spot, outside of tourist zones. 

Житло у стилі Робінзона Крузо – це об’єкт 
гостинності та будівництва туристичної 
індустрії, який знаходиться у природному 
середовищі – будинок в ізольованому місці, поза 
туристичними зонами 

Sanitary facilities – A collective term for 
toilet, shower, bathing and changing 
facilities in buildings 

Санітарні приміщення – сукупний термін для 
туалету, душової, ванної кімнати та подібних 
приміщень у будівлях 

Seasonality: A phenomenon created by 
either tourism supply or demand (or both) 
changing according to the time of the year. 

Сезонність – явище, яке створюється або 
туристичною пропозицією, або змінюваною 
залежно від часу року пропозицією  

Select-service hotel – Also known as 
limited-service or focused-service hotels, 
select-service hotels have rooms-only 
operations, (i.e., without food-and-
beverage service) or offer a bedroom and 
bathroom for the night, but few other 
services and amenities. These hotels often 
are in the budget or economy group and do 
not report significant food-and-beverage 
revenue 

Готель Select-Service (готелі з вибору послуг) – 
Також відомий як готель з обмеженим 
обслуговуванням або з цілеспрямованим 
обслуговуванням. Готелі з вибору послуг мають 
послуги, притаманні лише для номерів (тобто, 
без обслуговування продуктами харчування і 
напоями) або пропонують спальню із ванною 
кімнатою на ніч, та мають інші послуги та 
зручності. Ці готелі часто перебувають у 
бюджеті чи економічній групі та не мають 
значних доходів від продуктів харчування та 
напоїв 

Serviced apartments – A type of 
extended-stay accommodation that 
typically includes a suite with a full 
kitchen. Unlike extended-stay hotels, 
many serviced-apartment properties don’t 
have amenities such as 24-hour front 
desks etc. Serviced apartments are more 
common in Europe and Asia than in North 
America 

Квартири, що обслуговуються – тип 
проживання з тривалим терміном проживання, 
яке зазвичай включає люкс з повною кухнею. На 
відміну від готелів із продовженим строком 
проживанням, у багатьох апартаментах, що 
обслуговуються, немає зручностей, таких як 
цілодобова стійка реєстрації тощо. Квартири, що 
обслуговуються, частіше зустрічаються у Європі 
та Азії, ніж у Північній Америці 
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Shower room – A room comprising a 
shower, WC, washbasin, and associated 
accessories, such as en-suite facilities in 
residential accommodation 

Душова кімната – кімната, яка містить душ, 
туалет, умивальник та супутні аксесуари, 
наприклад, власні приміщення в житлових 
приміщеннях 

Street furniture – Items located in street 
and other pedestrian environments such as 
lamp posts, litter bins, signs, benches, and 
post boxes 

Вуличні меблі – предмети, що знаходяться у 
вуличних та інших пішохідних середовищах, 
таких як стовпи ламп, урни для сміття, знаки, 
лави та поштові скриньки 

Tourist apartments are a hospitality and 
tourism industry facility in which service 
of overnight accommodation is provided 
to guests in the manner that guests 
themselves prepare their own food. It 
contains: reception, guest units and 
communal sanitary point for guests. Guest 
units are: studio apartments and/or 
apartments 

Туристичні апартаменти – це заклад індустрії 
гостинності та туризму, у якому гостям надається 
обслуговування ночівлі із можливістю гостям 
самим готувати їжу. Такі будівлі містять: 
приймальні приміщення, гостьові приміщення та 
комунальний санітарний пункт для гостей. 
Гостьовими одиницями є квартири-студії та / або 
звичайні квартири 

Tourist villa is an attractive facility of 
hospitality and tourism industry 
construction, in which guests are provided 
with specific or all services, from 
overnight accommodation, stay, use of 
outdoor area and recreation. Guest units 
are bedrooms/apartments, or both 

Туристична вілла – привабливий об’єкт 
будівництва індустрії гостинності та туризму, у 
якому гостям надаються специфічні або усі 
послуги, починаючи з ночівлі, проживання, 
використання відкритої зони та відпочинку. 
Гостьові одиниці – це спальні / квартири або і те, 
і інше 

Travellator – A moving walkway 
designed to transport people quickly over 
a long distance in large buildings. 
Travellators are usually level, but may 
have a slight incline where a vertical 
change in level is also required. 

Пасажирський конвеєр – рухома доріжка, 
призначена для швидкого перевезення людей на 
великі відстані у великих будівлях. Пасажирські 
конвеєри зазвичай рівні, але можуть мати 
невеликий нахил, де також потрібна вертикальна 
зміна рівня 

Zoning: Different eco-systems may be 
zoned in terms of their robustness to 
pressures from tourism in an attempt to 
mitigate environmental damage. 

Зонування: різні екосистеми можуть бути 
зоновані з погляду їхньої стійкості до тиску з 
боку туризму, щоб спробувати пом’якшити 
екологічну шкоду 
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ДОДАТКИ 
ДОДАТОК А [19] 
Таблиця А.1 – Склад приміщень поповерхового обслуговування готелів 

Приміщення Площа, м2, не менше 
1 Холи (вітальні) з розрахунку, не 

менше:  

готелі категорії *  9 м2 плюс по 1 м2 на кожен номер, починаючи з 21-го, 
рекомендується, щоб максимальна площа не 
перевищувала 25 м2  

готелі категорії **  20 м2 плюс по 1 м2 на кожен номер, починаючи з 21-го, 
рекомендується, щоб максимальна площа не 
перевищувала 40 м2  

готелі категорії ***  30 м2 плюс по 1 м2 на кожен номер, починаючи з 21-го, 
рекомендується, щоб максимальна площа не 
перевищувала 80 м2  

готелі категорії ****  30 м2 плюс по 1 м2 на кожен номер, починаючи з 21-го, 
рекомендується, щоб максимальна площа не 
перевищувала 120 м2 

готелі категорії *****  30 м2 плюс по 1 м2 на кожен номер, починаючи з 21 - го, 
рекомендується, щоб максимальна площа не 
перевищувала 160 м2  

2 Кімната чергового персоналу 
з вбудованими шафами для 
чистої білизни 

10(12)1) 

3 Приміщення старшої покоївки 
(зав. поповерховим господарством, 
кастелянші) 2)  

12  

4 Комора брудної білизни 3)  6  
5 Комора прибирального 
інвентарю  

4  

6 Площадка розбирання брудної 
білизни при білизнопроводі  4  

7 Кімната побутового 
обслуговування4)  6–8 

8 Приміщення для зберігання 
візків покоївок 5) 8(12)1) 

9 Приміщення чищення взуття 6)  6 
10 Санвузол персоналу (унітаз, 
умивальник, душ)  4 
1) Цифри в дужках – для категорій **** і *****.  
2) У готелях місткістю 300 місць і більше.  
3) У готелях місткістю 100 місць допускається заміняти шафами.  
4) У готелях категорій *, **, *** при проживанні на поверсі менше 30 осіб допускається 
розміщувати через поверх.  
5) Для категорії *** і вище.  
6) Для категорії **** і *****. Для готелів категорії ** і вище можуть застосовуватися 
спеціальні пристрої для чищення взуття на поверхах. 
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APPENDICES 
APPENDIX A [19]  
Table A.1 – The premises of residential services of hotels 

Rooms Area, m2, not less 
1 Halls (living rooms) at the rate of 

not less than:  

hotels of category *  9 m2 plus 1 m2 for each room, starting from the 21st, it is 
recommended that the maximum area does not exceed 25 m2 

hotels of category **  20 m2 plus 1 m2 for each room, starting from the 21st, it is 
recommended that the maximum area does not exceed  
40 m2  

hotels of category ***  30 m2 plus 1 m2 for each room, starting from the 21st, it is 
recommended that the maximum area does not exceed  
80 m2  

hotels of category****  30 m2 plus 1 m2 for each room, starting from the 21st, it is 
recommended that the maximum area does not exceed 120 m2 

hotels of category *****  30 m2 plus 1 m2 for each room, starting from the 21st, it is 
recommended that the maximum area does not exceed  
160 m2  

2 Duty staff room with built-in 
closets for clean linen  10(12)1) 

3 Premises of the senior maid (head 
of the storey, castellan) 2)  12  

4 Dirty linen storage room 3)  6  
5 Cleaning equipment storage room 4  
6 Area for dirty laundry at the 
laundry line 4  

7 Household service room 4)  6–8 
8 Maids carts storage room 5) 8(12)1) 
9 Shoe cleaning room 6)  6 
10 Staff bathroom (toilet, washbasin, 
shower)  4 

1) Numbers in parentheses – for the categories **** and *****.  
2) In hotels with a capacity of 300 beds or more. 
3) In hotels with a capacity of 300 beds or more. 
4) In hotels of the categories *, **, *** if less than 30 people live on the floor it is allowed to place 
across the floor. 
5) For the category *** and above.  
6) For hotels of the category ** and above, special devices for cleaning shoes on the floors can be 
used. 
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Таблиця А.2 – Площі номерів готелів різних типів 
Категорії 
готелів 

(кількість 
зірок) 

Назва номерів 

Типи номерів Відсоток 
номерів 

кожного типу 
Кількість 

кімнат 
Кількість 

міст 

Житлова 
площа, м2, не 

менше 
***** Президентський 

апартамент 2) 
3 та більше 1(2) 30 Не більше 5 

Апартамент 2) 2 та більше 2 45 
Дуплекс, люкс 2)  2 та більше 2 35 
Напівлюкс, студіо  1 2 25 Не більше 35 
Номер І категорії  1 1(2) 14 Не менше 50 
Номер І категорії 1 2 16 

**** Апартамент 2) 2 та більше 1(2) 50 Не більше 5 
Дуплекс, люкс 2)  2 та більше 2 35 
Напівлюкс, студіо  1 1 16 
Номер І категорії  1 1 10 Не менше 20 
Номер І категорії  1 2 15 Не менше 60 

*** Апартамент 2)  2 та більше 1(2) 40 Не більше 5 
Дуплекс, люкс 2)  2 та більше 1(2) 30 
Номер І категорії  1 1 10 Не менше 20 
Номер І категорії  1 2 14 Не менше 70 

** Люкс 2)  2 та більше 1(2) 30 Не більше 5 
Номер І категорії  1 1(2) 9(12)  
Номер II категорії  1 2 12 Не менше 25 
Номер III категорії  1 3 16 Не менше 50 

* Люкс 2)  2 та більше 1(2) 30 Не більше 3 
Номер І категорії  1 1(2) 8 Не більше 7 
Номер II категорії  1 2 12 Не менше 20 
Номер III категорії  1 3 14 Не менше 60 
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Table A.2 – Areas of hotel rooms of different types 
Hotel categories 

(number of 
stars) 

Room name  
Room types Percentage of rooms 

of each type Number of 
rooms 

Number of 
beds 

Living area, 
m 2, not less 

***** Presidential Suite 
2) 

3 and more 1(2) 30 Not more than 5 

Apartment 2) 2 and more 2 45 
Duplex, Suite 2)  2 and more 2 35 
Junior Suite, 
Studio 

1 2 25 Not more than 35 

Category I Room 1 1(2) 14 Not less than 50 
Category I Room 1 2 16 

**** Apartment 2) 2 and more 1(2) 50 Not more than 5 
Duplex, Suite 2)  2 and more 2 35 
Junior Suite, 
Studio 

1 1 16 

Category I Room 1 1 10 Not less than 20 
Category I Room 1 2 15 Not less than 60 

*** Apartment 2) 2 and more 1(2) 40 Not more than 5 
Duplex, Suite 2)  2 and more 1(2) 30 
Category I Room 1 1 10 Not less than 20 
Category I Room 1 2 14 Not less than 70 

** Suite 2)  2 and more 1(2) 30 Not more than 5 
Category I Room 1 1(2) 9(12)  
Category II Room 1 2 12 Not less than 25 
Category III Room 1 3 16 Not less than 50 

* Suite 2)  2 and more 1(2) 30 Not more than 3 
Category I Room 1 1(2) 8 Not more than 7 
Category II Room 1 2 12 Not less than 20 
Category III Room 1 3 14 Not less than 60 
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Таблиця А.3 – Вимоги до різних типів номерів готелів 

Показник 

Номер вищої категорії 

Ст
ан

да
рт

, н
ом

ер
 

І к
ат

ег
ор

ії 

Н
ом

ер
 II

 к
ат

ег
ор

ії 

Н
ом

ер
 II

I к
ат

ег
ор

ії 

Н
ом

ер
 IV

 к
ат

ег
ор

ії 

Н
ом

ер
 V

 к
ат

ег
ор

ії 

П
ре

зи
де

нт
сь

ки
й 

ап
ар

та
ме

нт
 

А
па

рт
ам

ен
т 

Л
ю

кс
 

Д
уп

ле
кс

 

Н
ап

ів
лю

кс
, 

ст
уд

іо
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Номерний фонд 

1.1 Одна житлова кімната      + + + + + + 
1.2 Двоповерховий номер з двох 
і більше житлових кімнат  

   +       

1.3 Дві і більше житлових кімнат 
- спальня, вітальня або кабінет  

  +         

1.4 Дві і більше житлових кімнат 
та кухонна ніша: спальня, 
вітальня або кабінет, або їдальня  

 +   
      

1.5 Три і більше житлових 
кімнат, міні-кухня або кухонна 
ніша, спальня, кабінет, вітальня 
або їдальня  

+    

      

2 Санітарно-технічне обладнання номера 
2.1 Умивальник, ванна або 
джакузі, душ, унітаз, біде  

+          

2.2 Умивальник, ванна, душ, 
унітаз  

 +  +       

2.3 Умивальник, ванна або душ, 
унітаз  

  +  + +     

2.4 Умивальник та унітаз        + +   
2.5 Умивальник          +  
2.6 Додатковий санвузол 
  

+ +         

3 Оснащеність номерів вбудованими меблями та інвентарем 
3.1 Кухонне обладнання  + +         
3.2 Шафа з поличками, 
вішалкою і плічками  

     + + + + + 

3.3 Шафа, вбудована шафа або 
ніша для одягу з поличками і 
плічками  

+ + + + + +     

3.4 Міні-сейф у номері  + + + + + +     
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Table A.3 – Requirements for different types of hotel rooms 

Indicator 

Rooms of higher category 

St
an

da
rd

 R
oo

m
,  

Ca
te

go
ry

 I 
Ro

om
 

Ca
te

go
ry

 II
 R

oo
m

 

Ca
te

go
ry

 II
I R

oo
m

 

Ca
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ry

 IV
 R
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m

 

Ca
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ry

 V
 R
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m

 

Pr
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en

tia
l S

ui
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A
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en

t 

Su
ite

 

D
up

le
x 

Ju
ni

or
 S

ui
te

,  
St

ud
io

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Rooms 

1.1 One living room      + + + + + + 
1.2 Two-storey room with two or 
more living rooms 

   +       

1.3 Two or more living rooms - 
bedroom, living room or study 

  +         

1.4 Two or more living rooms and 
a kitchen niche: a bedroom, a 
living room or an office, or a 
dining room  

 +   

      

1.5 Three or more living rooms, 
kitchenette, bedroom, study, living 
room or dining room 

+    
      

2 Sanitary equipment of the room 
2.1 Washbasin, bath or jacuzzi, 
shower, toilet, bidet  

+          

2.2 Washbasin, bath, shower, toilet  +  +       
2.3 Washbasin, bath or shower, 
toilet 

  +  + +     

2.4 Washbasin and toilet       + +   
2.5 Washbasin         +  
2.6 Additional bathroom + +         

3 Equipment with built-in furniture and inventory 
3.1 Kitchen equipment  + +         
3.2 Cabinet with shelves and 
hangers  

     + + + + + 

3.3 Wardrobe, built-in wardrobe or 
niche for clothes with shelves and 
hangers 

+ + + + + +     

3.4 Mini-safe in the room + + + + + +     
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ДОДАТОК Б [19] 
Таблиця Б.1 – Площі приміщень приймально-вестибюльної групи 

Приміщення Місткість, 
місць 

Площа приміщень, м2,  Примітки * ** *** **** ***** 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вестибюль  50 36 45 50 60 70  
 100 70 90 90 100 120 
 300 150 210 210 300 330 
 500 – 300 300 350 400 
 800 – – 400 480 560 
 1 000 – – – 600 – 
2 Бюро прийому і реєстрації  50 6 8 10 10 12 При 

вестибюлі  100 8 10 12 12 14 
 300 10 10 12 12 14 
 500 – 12 12 14 16 
 800 – – 12 12 16 
 1 000 – – – 14 – 
3 Бюро бронювання  50 – – – 8 8 При 

вестибюлі  100 – – 8 8 8 
 300 8 8 10 10 10 
 500 – 8 10 10 10 
 800 – – 10 10 10 
 1 000 – – – 10 – 
4 Пункт оперативного зв’язку  50 6 6 6 6 6 При бюро 

бронювань 
або 
прийому 

 100 6 6 6 6 6 
 300 6 6 6 8 8 
 500 – 8 8 8 8 
 800 – – 8 10 10 
 1 000 – –  10 – 
5 Кімнати чергового персоналу  50 8 8 8 8 8 1-2 кімнати 
 100 8 8 8 8 8 
 300 8 8 8 8 8 
 500 – 8 8 8 8 
 800 – – 14 14 16 
 1 000 – – – 16 – 
6 Службовий санітарно-технічний блок  50 3 3 6 6  Санвузол, 

душові, 
кімната 
особистої 
гігієни 

 100 3 3 6 10 10 
 300 6 6 10 10 10 
 500 – 6 10 14 14 
 800 – – 14 14 14 
 1 000 – – – 14 – 
7 Кімната чергового адміністратора 50 – – – 12 16  

  100 8 8 8 12 16 
 300 8 8 8 12 16 
 500 – 8 8 12 20 
 800 – – 12 16 20 
 1 000 – – – 16 – 
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APPENDIX B [19] 
Table B.1 – Areas of the reception and lobby group of premises 

Premises  Capacity, 
beds 

Area of premises, m 2,  Notes * ** *** **** ***** 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Lobby 50 36 45 50 60 70  
 100 70 90 90 100 120 
 300 15

0 210 210 300 330 

 500 – 300 300 350 400 
 800 – – 400 480 560 
 1 000 – – – 600 – 
2 Reception  50 6 8 10 10 12 At the lobby 
 100 8 10 12 12 14 
 300 10 10 12 12 14 
 500 – 12 12 14 16 
 800 – – 12 12 16 
 1 000 – – – 14 – 
3 Booking office 50 – – – 8 8 At the lobby 
 100 – – 8 8 8 
 300 8 8 10 10 10 
 500 – 8 10 10 10 
 800 – – 10 10 10 
 1 000 – – – 10 – 
4 Operational point of contact 50 6 6 6 6 6 At the 

reservation 
or reception 
desk 

 100 6 6 6 6 6 
 300 6 6 6 8 8 
 500 – 8 8 8 8 
 800 – – 8 10 10 
 1 000 – –  10 – 
5 Duty staff rooms 50 8 8 8 8 8 1-2 rooms 
 100 8 8 8 8 8 
 300 8 8 8 8 8 
 500 – 8 8 8 8 
 800 – – 14 14 16 
 1 000 – – – 16 – 
6 Service sanitary unit 50 3 3 6 6  Bathroom, 

shower, 
personal 
hygiene 
room 

 100 3 3 6 10 10 
 300 6 6 10 10 10 
 500 – 6 10 14 14 
 800 – – 14 14 14 
 1 000 – – – 14 – 
7 Room of the duty administrator 50 – – – 12 16  

  100 8 8 8 12 16 
 300 8 8 8 12 16 
 500 – 8 8 12 20 
 800 – – 12 16 20 
 1 000 – – – 16 – 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Сєйфова  50 – – – – – При кімнатах 

чергового 
персоналу або 
відділеннях банків  

100 - 6 6 8 8 
300 6 8 8 8 8 
500 – 8 8 8 12 
800 – – 8 8 12 

1000 – – – 8 – 
9 Швейцарська і примі-
щення носильників  

50 – – – – – Поблизу головного 
входу  100 – 6 6 8 8 

300 – 6 6 8 10 
500 – 6 8 10 12 
800 – – 8 10 12 

1000 – – – 10 – 
10 Камера схову  50 6 8 8 8 8 

– 

100 8 10 10 10 10 
300 10 12 12 12 12 
500 – 16 16 16 16 
800 – – 16 16 20 

1000 – – – 20 – 
11 Приміщення охорони 50 8 8 8 8 8˟2 Допускається 

об’єднання 
декількох кімнат  

100 8 8 8 8 8˟2 
300 8 8˟2 8˟2 8˟2 8˟3 
500 – 8˟2 8˟2 8˟2 8˟3 
800 – – 8˟3 8˟3 8˟4 

1000 – – – 8˟3 – 
12 Приміщення 
посильних  

50 – – 8 8 8 
100 – 8 8 8 8 
300 – 8 8 8 12 
500 – 8 8 12 12 
800 – – 12 12 16 

1000 – – – 12 – 
13 Відділення зв’язку  50 – – – 12 12 

– 

100 12 12 12 12 12 
300 12 12 12 12 24 
500 – 12 12 24 30 
800 – – 24 30 42 

1000 – – – 42 – 
14 Телефонний 
переговорний пункт 
міжміського зв’язку  

50 – 4 4 8 8 Допускається 
встановлення 
телефонів-
автоматів. У готелях 
категорій **** і 
***** 
передбачається 
супутниковий 
зв’язок 

100 4 4 8 8 8 
300 8 8 8 12 12 
500 – 8 12 12 16 
800 – – 12 16 16 

1000 – – – 16 - 
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Table B.1 (cont.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Safe 50 – – – – – At the rooms of staff on 
duty or bank branches 100 - 6 6 8 8 

300 6 8 8 8 8 
500 – 8 8 8 12 
800 – – 8 8 12 

1000 – – – 8 – 
9 Doorman and porters 
premises 

50 – – – – – Near the main entrance 
100 – 6 6 8 8 
300 – 6 6 8 10 
500 – 6 8 10 12 
800 – – 8 10 12 

1000 – – – 10 – 
10 Cloakroom 50 6 8 8 8 8 

– 

100 8 10 10 10 10 
300 10 12 12 12 12 
500 – 16 16 16 16 
800 – – 16 16 20 

1000 – – – 20 – 
11 Security room 50 8 8 8 8 8˟2 It is allowed to 

combine several rooms 100 8 8 8 8 8˟2 
300 8 8˟2 8˟2 8˟2 8˟3 
500 – 8˟2 8˟2 8˟2 8˟3 
800 – – 8˟3 8˟3 8˟4 

1000 – – – 8˟3 – 
12 Premises for messengers 

 

50 – – 8 8 8 
100 – 8 8 8 8 
300 – 8 8 8 12 
500 – 8 8 12 12 
800 – – 12 12 16 

1000 – – – 12 – 
13 Liaison office 50 – – – 12 12 

– 

100 12 12 12 12 12 
300 12 12 12 12 24 
500 – 12 12 24 30 
800 – – 24 30 42 

1000 – – – 42 – 
14 Long distance telephone 
call point 

50 – 4 4 8 8 Installation of 
payphones is allowed. 
In hotels of the 
categories **** and 
***** satellite 
communication is 
provided 

100 4 4 8 8 8 
300 8 8 8 12 12 
500 – 8 12 12 16 
800 – – 12 16 16 

1000 – – – 16 – 
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Закінчення таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15 Відділення банків, 
пункт обміну валюти 

500-
1000 

– – – – – Допускається 
розміщення в бюро 
обслуговування з 
відповідним 
скороченням площ 

16 Бюро 
обслуговування 
(включаючи кабінет 
завідувача, операційний 
зал, кімнату перекладів, 
бюро комп’ютерної 
техніки, каси тощо)  

50-100 – – – – – Допускається 
суміщення з бізнес-
центром  

17 Гардероб 500-
1000 

– – – – – 3 розрахунку 
обслуговування до 
10 % мешканців і 
гостей 

18 Приміщення портьє  50-1000  – – – – – При застосуванні 
системи «Портьє»  

19 Багажний вестибюль  100-
1000  

За завданням на проєктування з 
розрахунку 0,1 м2  на одного гостя з 
обсягу організованного потоку, але 
не менше 12 м2 

Рекомендується для 
забезпечення 
обслуговування 
організованих 
потоків  

20 Приміщення для 
багажних візків  

100-
1000  

3 розрахунку 3 м2 на 100 мешканців 
готелю, але не менше 3 м2  

За відсутності 
багажного 
вестибюля і 
піднощиків багажу  

21 Комора 
прибирального 
інвентарю  

50-1000  3 розрахунку 3 м2 на 100 м2 
вестибюля, але не менше 3 м2 

Обладнується 
раковиною і трапом  

22 Медпункт  50  – – – – 14 

– 

100  – 14 14 І4 26 
300  – 14 14 26 26 
500  – 14 26 26 42 
800  – – 26 36 42 

1000  – – – 36 – 
23 Санвузол 
(роздільний для жінок 
та чоловіків) з 
умивальниками у 
шлюзах  

 За розрахунком на кожні 100 місць 
не менше: для жінок – два унітази, 
для чоловіків – один унітаз, один 
пісуар 

– 
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Table B.1 (cont.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15 Bank branches, 
currency exchange office 
 

500-
1000 

– – – – – Accommodation in 
the service office 
with the reduction of 
areas is allowed  

16 Service bureau 
(including manager's 
office, operating room, 
translation room, 
computer office, cash 
desk, etc.) 

50-100 – – – – – Combination with the 
business center is 
allowed 

17 Cloakroom  500-
1000 

– – – – – Calculated at up to 
10% of residents and 
guests  

18 Porter's room 50-1000  – – – – – When using the 
"Porter" system  

19 Luggage lobby 100-
1000  

According to the design task at the rate 
of 0.1 m2 per guest from the level of 
organized flow, but not less than 12 m2 

Recommended for 
maintenance of 
organized flows 

20 Luggage trolley space 100-
1000  

Calculated at 3 m2 per 100 residents, 
but not less than 3 m 2  

In the absence of a 
luggage lobby and 
luggage carriers  

21 Storage of cleaning 
equipment 

50-1000  Calculated at 3 m2 per 100 m2 of the 
lobby, but not less than 3 m2 

Equipped with sink 
and ladder  

22 Medical center 50  – – – – 14 

– 

100  – 14 14 І4 26 
300  – 14 14 26 26 
500  – 14 26 26 42 
800  – – 26 36 42 

1000  – – – 36 – 
23 Bathroom (separate for 
women and men) with 
washbasins  

 Calculated for every 100 beds at least: 
for women - two toilets, for men - one 
toilet, one urinal  

– 
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ДОДАТОК В [19] 
Таблиця В.1 – Склад і площі основних та допоміжних приміщень 

фізкультурно-оздоровчого призначення 
 

Приміщення Площа, м2, не менше, для місткості готелю, місць 
 50 100 300 500 800 1 000 

1 Спортивний зал  – – 108 
(9 м˟12 м) 

216 
(12 м˟18 м) 

432 
(18 м˟24 м) 

648 
(18 м˟36 м) 

2 Приміщення при спортзалі:  – –     
а) снарядна;  – – 12 18 30 36 
б) кімната інструктора; – – 8 8 12 8+12 
в) роздільні роздягальні з 

душовими і санвузлами;  
– – 18˟2 24˟2 30˟2 36˟2 

г) кімната медсестри; – – 8 12 12 16 
д) господарська комора  – – 4 4 6 8 

3 Зал тренажерів 36 42 64 72 – – 
4 Приміщення при залі 
тренажерів:       

а) зберігання і ремонт 
тренажерів; 8 10 12 16 – – 

б) кімната інструктора;  8 8 8 8 – – 
в) роздільні роздягальні з 
душовими і санвузлами;  12˟2 16˟2 18˟2 24˟2 

– – 

г) господарська комора  4 4 6 8 – – 
5 Плавальний басейн (ванна)  – – 17˟8 м 25˟9м 25˟12 м 25˟9м 
6 Приміщення при басейні:  За розрахунком а) технічні приміщення; 

б) роздільні роздягальні з 
душовими і санвузлами;  

– – 
20˟2 30˟2 40˟2 50˟2 

в) кімната відпочинку;  – – 8 12 12 12 
г) кімната медсестри;  – – 12 12 12 12x2 
д) комора водного інвентаря;  – – 4 6 8 8 
е) господарська комора  – – 4 6 6 8 

7 Сауна:        
а) без басейну 1) (у складі 
роздягальні, мийної, парильної, 
бара, кімнати відпочинку);  

– 
20 30 50 80 100 

б) те саме з басейном  – – 70 90 110 130 
1) Допускається заміняти або доповнювати російською, східною або іншими видами лазень, 
склад яких уточняється завданням на проєктування  
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APPENDIX B [19]  
Table B.1 – The area of the main and auxiliary sports and recreation block of 

premises  
Premises Area, m2, not less, for the capacity of the hotel, beds 

 50 100 300 500 800 1 000 
1 Sports hall  – – 108 

(9 м˟12 м) 
216 

(12 м˟18 м) 
432 

(18 м˟24 м) 
648 

(18 м˟36 м) 
2 Rooms at the sports hall: – –     

a) sporting equipment storage;  – – 12 18 30 36 
b) instructor's room; – – 8 8 12 8+12 
c) separate locker rooms with 

showers and bathrooms;   
– – 18˟2 24˟2 30˟2 36˟2 

d) nurse's room; – – 8 12 12 16 
e) household room – – 4 4 6 8 

3 Gym 36 42 64 72 – – 
4 Rooms at the gym       

a) storage and repair of sports 
exercise machines; 8 10 12 16 – – 

b) instructor's room;  8 8 8 8 – – 
c) separate locker rooms with 
showers and bathrooms;  12˟2 16˟2 18˟2 24˟2 – – 

d) household room 4 4 6 8 – – 
5 Swimming pool (bath) – – 17˟8 м 25˟9м 25˟12 м 25˟9м 
6 Premises at the pool:  By calculation a) technical premises; 

b) separate locker rooms with 
showers and bathrooms; 

– – 20˟2 30˟2 40˟2 50˟2 

c) lounge;  – – 8 12 12 12 
d) nurse's room; – – 12 12 12 12x2 
e) water equipment storage;  – – 4 6 8 8 
f) household room – – 4 6 6 8 

7 Sauna:        
а) without pool 1) (as part of the 
locker room, laundry, steam room, 
bar, lounge);  

– 
20 30 50 80 100 

b) the same with the pool – – 70 90 110 130 
1) It is allowed to replace or supplement Russian, oriental or other types of baths, which is specified 
by the design assignment   
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Таблиця Г.1 – Склад і площі групи адміністративних приміщень готелів  

Приміщення 

Площі приміщень, м2 , не 
менше, для готелів місткістю, 

місць Примітки 

50 100 300 500 800 1000 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кабінет директора  
12 12 16 20 24 30 

Для категорій **** і 
***** допускається 
збільшення на 20 %  

2 Кімната відпочинку  – – 12 12 12 12 Для категорій вище ***  
3 Санвузол 

– – – 3 6 6 
Для категорій вище 
***;  
6 м2 – з душовою  

4 Приймальня  – 8 12 12 16 20  
5 Кабінет заступників директора  12 12 14 16 16 20  
6 Кімната головного інженера 
(техніка)  – 8 12 14 16 20 За наявності посад  

7 Кімната завгоспа  10 12 12 16 16 18  
8 Кімната коменданта  – – 8 10 10 12 За наявності посад  
9 Відділ кадрів  – – 12 16 24 36  
10 Архів  8 12 16 20 24 30  
11 Бухгалтерія, зокрема:  16 22 30 38 44 54  

а) кабінет головного бухгалтера;  – – 8 12 14 16  
б) робочі 
приміщення;  12 16 16 20 24 30  

в) каса 4 6 6 6 6 8  
12 Планово-виробничий або 
аналогічні відділи 
оперативного планування, 
зокрема:  

      

 

а) кабінет 
начальника;  – – 8 10 12 14  

б) робочі 
приміщення  – 12 12 16 20 24  

13 Відділ праці і зарплати  – – 12 16 20 24 За наявності посад  
14 Відділ матеріально-
технічного постачання – – 8 10 12 14 За наявності посад  

15 Копіювальне бюро  – – 8 8 12 16  
16 Кабінети начальників служб 
експлуатації (головний енергетик, 
начальник сантехнічної служби, 
головні спеціалісти з опалення, 
вентиляції і кондиціонування, 
начальник будівельної групи 
тощо) 

– – 8 8 12 16 

За наявності посад  

17 Клас підвищення 
кваліфікації персоналу – – – 36 36 36  
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Table D.1 – The area of the administrative group of premises 

Premises 
Area of premises, m2, not less, for 

hotels with capacity, beds Notes 
50 100 300 500 800 1000 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Office of the Director  

12 12 16 20 24 30 
For the categories **** 
and ***** an increase of 
20% is allowed  

2 Lounge – – 12 12 12 12 For the categories above 
*** 

3 Bathroom – – – 3 6 6 For the categories above 
***; 6 m2 - with shower 

4 Reception – 8 12 12 16 20  
5 Office of Deputy Directors 12 12 14 16 16 20  
6 Chief Engineer's Room – 8 12 14 16 20 If there are positions 
7 Facilities Manager`s Room  10 12 12 16 16 18  
8 Commandant's Room – – 8 10 10 12 If there are positions 
9 Human Resources Department – – 12 16 24 36  
10 Archive 8 12 16 20 24 30  
11 Accounting Department, 
including: 16 22 30 38 44 54  

a) Chief Accountant`s Office; – – 8 12 14 16  
b) working 
premises; 12 16 16 20 24 30 

 

c) cash register 4 6 6 6 6 8  
12 Planning and production or 
similar operational planning 
departments, including:  

      
 

a) Chief's Office; – – 8 10 12 14  
b) working 
premises – 12 12 16 20 24  

13 Department of Labor and Wages – – 12 16 20 24 If there are positions 
14 Logistics Department – – 8 10 12 14 If there are positions 

15 Copy office – – 8 8 12 16  
16 Offices of Chiefs of operational 
services (Chief power engineer, 
Chief of plumbing service, Chief 
specialists in heating, ventilation 
and air conditioning, Chief of 
construction group, etc.)  

– – 8 8 12 16 

If there are positions 

17 Staff training class – – – 36 36 36   
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Продовження таблиці Г.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Зал зборів 

– – 60 80 120 150 

Допускається 
проведення загальних 
зборів у їдальні 
персоналу й у 
приміщеннях зального 
комплексу 

19 Санвузли з умивальниками у 
шлюзах  

За розрахунком на 50 % денної 
зміни: жіночі – один унітаз на 
12 жінок, чоловічі – один 
унітаз, один пісуар на 18 
чоловіків 

 

 
ДОДАТОК Д [19] 
Таблиця Д.1 – Склад і площі господарсько-виробничих приміщень 

готелів 

Приміщення 

Площі приміщень, м2, не менше, для 
готелів місткістю, місць Примітки 

50 100  300 500 800 1000 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Центральний диспетчерський 
пост, зокрема:  

       

а) машинний зал;  – – – За розрахунком   
б) операційний зал;  – – 12  18  24  30  
в) пожежний пост;  За розрахунком, але не менше  

15 м2 
 

г) ремонтна майстерня;  – – – 12 12 16  
д) приміщення чергової 
ремонтної зміни;  6 8 10 14 18 22  

е) диспетчерська 
ліфтів – – – – – 8  

2 Комп’ютерний центр – – – 18 24 30  
 

3 АТС: 
 

За технічними умовами оператора 
комунікаційної мережі  

 

4 Вузол зв’язку, зокрема:  12 14 72 80 110 134  
а) радіовузол;  6 8 8 8 8 16  
б) телестудія;  – – 30 30 42 42 Категорії *** і вище  
в) ремонтна майстерня;  6 6 12 16 20 24 
г) склад техніки;  – – 6 6 12 12  
д) кімната персоналу;  – – 8 8 12 12  
е) служба часофікації;  – –  - - 8  
ж) служба відеопроекції;  – – 8 12 16 16 За наявності систем  
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Table D.1 (cont.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Meeting room  

– – 60 80 120 150 

It is allowed to hold 
general meetings in the 
staff canteen and in the 
premises of the hall 
complex 

19 Bathrooms with washbasins  At the rate of 50% of the daily 
shift: women – one toilet for 12 
women, men – one toilet, one 
urinal for 18 men 

 

 
APPENDIX D [19]  
Table D.1 – The area of utility und production premises of hotels  

Premises 

Area of premises, m2, not less, for 
hotels with capacity, beds Notes 

50 100  300 500 800 1000 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Central control post, including:         

a) engine room; – – – By calculation  
b) operating room; – – 12  18  24  30  
c) fire station; By calculation, but not less 15 m2  

d) repair shop; – – – 12 12 16  
e) premises of the next repair 
shift; 6 8 10 14 18 22  

f) control room of 
elevators – – – – – 8  

2 Computer center – – – 18 24 30  
 

3 Automatic telephone exchange 
 

According to the technical conditions 
of the communication network 
operator  

 

4 Communication node, including: 12 14 72 80 110 134  
a) radio node; 6 8 8 8 8 16  
b) TV studio; – – 30 30 42 42 Categories *** and 

above 
c) repair shop; 6 6 12 16 20 24 
d) equipment storage; – – 6 6 12 12  
e) staff room; – – 8 8 12 12  
f) timekeeping service; – –  - - 8  
g) video projection service; – – 8 12 16 16 If there are systems  
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Продовження таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Центральна білизняна, 
зокрема числі:        У готелях категорій ** і 

вище потрібно 
збільшувати 

пропорційно від частоті 
зміни білизни 

 

а) відділення чистої білизни;  12 16 20 24 30 42 
б) відділення брудної білизни;  

6 8 12 16 20 30 

в) приміщення розбирання 
брудної білизни;  6 8 8 12 12 12 При відділенні 

брудної білизни  
г) майстерня лагодження 
білизни;  4 4 6 6 8 12  

д) кабінет завідувача 
білизняним господарством;  – – – 8 10 12  

е) розвантажувальний 
майданчик  – – 6 6 6 8 

За відсутності пральні 
постільної білизни в 
готелі  

6 Служба дезінфекції  – – 6 5 6 8  
7 Служба прибирання 
території (двірницька), 
зокрема:  

      
 

а) побутові приміщення;  6 6 8 12 12 16  
б) склад прибирального 
інвентаря;  – 4 4 6 8 10  

в) склад видаткових засобів;  – 4 6 8 10 12  
г) склад садового 
інвентаря й прибиральної 
техніки  За розрахунком 

За наявності 
озеленення і 
дорожньо-паркової 
зони  

8 Майстерні, зокрема: 40 60 106 140 156 212  
а) електротехнічна; 8 8 12 16 24 30  
б) сантехнічна; – 8 12 16 24 30  
в) слюсарна; 8 8 12 16 30 42  
г) КВП і А;  – 8 12 16 30 42  
д) торговельного і 
технологічного 
обладнання; 

– – 12 24 36 48 
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Table D.1 (cont.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Central linen room, including:  
       In hotels of the categories 

** and above it is 
necessary to increase in 
proportion to frequency 

of change of linen  

a) department of clean linen; 12 16 20 24 30 42 
b) department of dirty linen; 

6 8 12 16 20 30 

c) room for separation of dirty 
linen; 6 8 8 12 12 12 When separating dirty 

linen 
d) laundry repair shop; 4 4 6 6 8 12  

e) office of the head of the linen 
department;  – – – 8 10 12  

f) unloading platform 
– – 6 6 6 8 

If there is no linen 
laundry at the hotel   

6 Disinfection service  
 – – 6 5 6 8  

7 Territorial cleaning service 
(janitor), including:       

 

a) household premises; 6 6 8 12 12 16  
b) cleaning equipment storage;  – 4 4 6 8 10  

c) expenditures storage;  – 4 6 8 10 12  
d) storage of garden and 
cleaning equipment  
 
 

By calculation 

If there is landscaping 
and road and park area 

8 Workshops, including:  
 40 60 106 140 156 212  

a) electrical; 8 8 12 16 24 30  
b) plumbing; – 8 12 16 24 30  
c) metalwork; 8 8 12 16 30 42  
d) measuring instruments 
and automation;  – 8 12 16 30 42  

e) trade and technological 
equipment; – – 12 24 36 48 
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Закінчення таблиці Д.1 
1  2 3 4 5 6 7 8  

е) столярна;  16 16 30 36 42 48  
ж) малярна; 8 12 16 16 24 30  
и) кімната художника  – – – 10 14 18  

9 Складські приміщення, 
зокрема:  

      

У готелях категорій 
**** і ***** варто 
збільшувати 
пропорційно частоті 
зміни білизни  

а) резервний склад білизни;  6 8 12 16 20 30  
б) склад драпувань;  – 6 8 10 12 16  
в) матеріально-технічні 
склади;  20 30 40 50 70 90  

г) склад видаткових 
матеріалів; 12 16 20 24 30 40  

д) склад меблів;  20 30 50 70 90 110  

е) склади технічних служб 
(електротехнічної, 
сантехнічної, КВП і А, засобів 
зв’язку тощо);  

За розрахунком 

Розміщують зазвичай 
поблизу ремонтних 
майстерень  

ж) склад лакофарбових 
матеріалів;  Розраховується на зберігання не 

більше 50 кг 

Зі здійсненням 
необхідних 
протипожежних 
заходів  

и) склад пиломатеріалів  16 20 24 30 40 60  
10 Побутові приміщення 
виробничого персоналу, 
санвузли та душові  

За розрахунком Згідно зі СНиП 2.09.04 

11 Пральня  За розрахунком Згідно з ДБН В.2.2- 11 
12 Господарські  1–2 на поверх із розрахунку 3 м2  
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Table D.1 (cont.) 
1  2 3 4 5 6 7 8  

f) carpentry unit;  16 16 30 36 42 48  
g) paint room; 8 12 16 16 24 30  
i) painter's room – – – 10 14 18  

9 Warehouses, including: 

      

In hotels of the 
categories **** and 
***** it is necessary to 
increase in proportion to 
frequency of change of 
linen 

а) reserve linen storage;  6 8 12 16 20 30  
b) drapes storage; – 6 8 10 12 16  
c) material and technical 
warehouses; 20 30 40 50 70 90  

d) consumables storage; 12 16 20 24 30 40  

e) furniture storage;  20 30 50 70 90 110  

f) warehouses of technical 
services (electrical, plumbing, 
control and measuring devices 
and automation, means of 
communication, etc.); 

By calculation 

Usually placed near 
repair shops  
  

g) paints and varnishes storage;  
Expected to store no more than  

50 kg 

With the 
implementation of the 
necessary fire 
preventing measures 

h) lumber storage  16 20 24 30 40 60  
10 Premises for personal services 
of production staff, bathrooms 
and showers 

By calculation In accordance with SNiP 
2.09.04 

11 Laundry By calculation  In accordance with DBN 
В.2.2- 11 

12 Household 1-2 per floor at the rate of 3 m2  
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