
1 

УДК 72.01; 621.711.168 
А. О. Бричанський 
В. П. Ковальський 

Є. Р. Матвійчук 
 

Особливості планувальної структури території готельних 
комплексів 

 
Вінницький національний технічний університет 

 
Анотація 
Розглянуто особливості планувальної структури території готельних комплексів. Проаналізовано основні 

чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу. Визначені основні принципи, що 
беруться до уваги при спорудженні будівель готелів.  

Ключові слова: 
Об’ємно-планувальні рішення, будівля, технологія, архітектура, готельно-торговельний комплекс, забудова, 

чинники. 
 
Abstract 
Peculiarities of the planning structure of the territory of hotel complexes are considered. The main factors 

determining the choice of a site for accommodation of the hotel complex are analyzed. The basic principles which are 
taken into account when constructing hotel buildings are determined. 
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Вступ 

Метою є проаналізувати особливості планувальної структури території готельних комплексів для 
того щоб правильно їх розташовувати у ландшафті міста. 

Готель – це будівля або комплекс будівель, де за плату забезпечується розташування 
підприємців, туристів, відпочиваючих, мандрівників та інших категорій населення на певний відрізок 
часу в спеціально обладнаних і умебльованих житлових чарунках. Готель також повинен мати 
можливість надати послуги для відпочинку, конференцій, ділових зустрічей, різних громадських 
заходів, проведення виставок, фестивалів, прес-конференцій, заняття спортом, забезпечення 
телефонним та електронним зв’язком. 

Сучасні готелі відрізняються за призначенням, місткістю, поверховістю, типами конструкцій, 
рівнями комфорту, режимами експлуатації (цілорічні, сезонні), місцем розташування (місто, курорт 
тощо), функціональним призначенням, забезпеченістю харчуванням, тривалістю проживання в них, 
рівнями цін. Усі ці фактори враховуються при проектуванні і впливають на склад приміщень готелю, 
архітектурно-планувальну структуру будівлі тощо. Основні ознаки, що характеризують готелі, це: 
місткість, поверховість, призначення і рівень комфорту. 

Будівлі готелів призначені для короткочасного проживання людей з метою здійснення різних 
видів діяльності. Це можуть бути ділові контакти під час відряджень, участь у роботі нарад, 
конференцій, симпозіумів і ін., туристичні поїздки з метою ознайомлення з природними визначними 
пам'ятками, історичними та архітектурними пам'ятниками (міста, регіону, краї-ни); поїздки з метою 
відпочинку, курортного лікування, оздоровлення, а також для здійснення спортивних змагань та ін. 
Сучасний готель великої місткості і високого рівня комфорту є складним комплексним організмом, 
до складу якого входить значне число приміщень різного функціонального призначення: житлові, 
приміщення прийому й обслуговування, громадського харчування (з розвинутим складом 
виробничих приміщень і складним технологічним обладнанням), культурно-масового призначення, 
побутового обслуговування, адміністративні, розвинутий склад службових, господарських, 
підсобних, технічних приміщень тощо. До складу сучасних готелів все частіше включають також 
приміщення для ділових контактів (конференц-зали або зали багатофункціонального використання), 
кіноконцертні зали, бальні зали, банківські відділення, басейни, сауни, спортзали, кегельбани, 
приміщення для організації виставок, підприємства торгівлі, гаражі та інше. 
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Основна частина 

Вибір ділянки для розташування готельного комплексу визначається цілою низкою чинників 
(див. рис. 1)[1]. 

 
 

Рис. 1. Чинники вибору майданчика для будівництва готельних комплексів 
 

Проаналізувавши рис. 1 можна зробити висновок, що найголовнішими чинниками є містобудівні, 
архітектурно-ландшафтні, екологічні, інженерно-геологічні. 

Сучасний готель комплекс покликаний запропонувати комфортабельні умови для перебування 
гостя і надати йому перелік  додаткових послуг. 

Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні будівель готелів, такі. 
• Будівля (або комплекс будівель) повинні органічно вписуватися до навколишнього 

середовища, не порушуючи особливості міського або сільського ландшафту. 
• Необхідно враховувати природно-кліматичні фактори, температуру та вологість повітря, 

кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрямок вітру тощо. 
• Архітектурне, конструктивне і планувальне вирішення будівлі не повинні бути надмірно 

дорогими. Планування будівлі повинне забезпечувати економічність її експлуатації. 
• При проектуванні 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. 

• Планування будівлі повинне забезпечувати раціональну організацію обслуговування і 
відповідний комфорт проживаючим, відповідати функціональним вимогам. 

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

• Необхідно дотримуватися умови економічності процесу будівництва будинку. 
Майданчик, вибраний для будівництва готельного комплексу, повинен насамперед мати достатню 

площу території з урахуванням специфіки експлуатації готельного комплексу та його ємності. 
Бажано, щоб ділянка була прямокутної форми і не більше, ніж із двох боків, була обмежена 
магістральними вулицями. Недоцільно розміщувати готельні комплекси на територіях із гострими 
кутами, оскільки це ускладнює процес проектування і будівництва готельної будівлі. 

Майданчик повинен мати добру транспортну доступність, зручні зв'язки із центром міста і 
вокзалами. Передбачається також наявність вільних територій для влаштування під'їздів і стоянок для 
пасажирських, екскурсійних автобусів, автомашин. [2-4]. 
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До ділянок для розміщення готельних комплексів потрібно ставити й архітектурно-ландшафтні 
вимоги: наявність озеленення, водних поверхонь, рельєфу. Бажано, щоб поруч із готелем знаходився 
парк, сад чи сквер. [6]. 

При проектуванні готелів потрібно правильно використовувати рельєф і ландшафтне оточення для 
досягнення органічного зв'язку зовнішнього і внутрішнього простору. Особливо доцільно 
розміщувати готелі на терасах, пагорбах. 

Однією з обов'язкових умов, якими повинен характеризуватися майданчик для будівництва 
готельного комплексу, є його екологічна комфортність. Він не повинен розміщуватися в екологічно 
кризових районах міст. Його санітарно-гігієнічні параметри (чистота повітряного басейну, рівень 
шуму, аерація, інсоляція) повинні відповідати нормативним вимогам. 

При виборі ділянки варто також враховувати наявність міських інженерних комунікацій 
(водогін, каналізація, електрокабель), можливість телефонізації і під'єднання до існуючих інженерних 
міських мереж із врахуванням їхньої потужності та розміщення, що значно знижує обсягу вартості 
будівництва готельних комплексів. 

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. [1]. 

У практиці проектування 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. Такий проект широко розповсюджений; він 
дозволяє обмежити площу забудови, але потребує обов' язко-вого 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; 

- 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. 

Функціональне призначення готелів має великий вплив на їхнє розташування у планувальній 
структурі міста. Містобудівний аналіз розміщення готелів у планувальній структурі великих і 
найбільших міст дозволяє виділити кілька характерних прийомів їхнього розташування. Модель 
розміщення готелів у планувальній структурі міста така: [9]  

1) в центрі міста; 
2) на територіях, прилеглих до центру; 
3) в центрі житлових районів і мікрорайонів; 
4) на порозі міста; 
5) за межами міста. 
 

Висновок 
Отже, було досліджено особливості планувальної структури території готельних комплексів. 

Проаналізовано основні чинники, що визначають вибір ділянки для розміщення готельного комплексу. 
Визначені основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні будівель готелів. Наведено тенденції 
формування готелів. 
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