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Анотація 

Розглянуто особливості реконструкції готельних комплексів. Визначено основні чинники які впливають на 

реконструкцію готельних комплексів. Розроблено варіативну схему розширення готелів при реконструкції від 

початкової конструктивної схеми. Наведено практичне використання варіативної схеми на прикладі готелю 

Добродій 
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Abstract 

Features of reconstruction of hotel complexes are considered. The main factors that influence the reconstruction of 

hotel complexes are identified. A variant scheme of hotel expansion was developed during reconstruction from the initial 

design scheme. 
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Вступ 

Актуальність теми: науково-технічний розвиток і пов'язана з ним зміна праці, призвели до змін 

характеру відпочинку у всіх куточках світу. Пасивний відпочинок вже втрачає свою актуальність, а 

отже основою для формування сприятливого середовища відпочинку є сама людина і характер вибору 

відпочинку. Будівництво готелів, використання яких пов'язано насамперед з людьми, стає в останні 

роки в усьому світі, мабуть, найбільш розвинутою темою в ландшафтній архітектурі. 

Мета роботи: ознайомлення з світовим досвідом проектування та реконструкції готельних ком- 

плексів та порівняти досвід будівництва на території України. Навести практичне використання цих 

теоретичних знань. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі: 

 Проаналізувати особливості реконструкції готельних комплексів; 

 Провести аналіз робіт українських науковці в цій сфері; 

 Визначити чинники які впливають на реконструкцію готельних комплексів; 

 Розробити варіативну схему розширення готелів при реконструкції від початкової конструкти- 

вної схеми. 

Предмет дослідження: готель «Добродій» у місті Вінниця. 

Об’єкт: наукові засади архітектурно-планувальної організації готельних комплексів на прикладі 

реконструкції готелю «Добродій» у місті Вінниця. 

 

Основна частина 

Питанням вивчення конструктивних особливостей реконструкції житлових та громадських споруд 

присвячені роботи багатьох архітекторів, конструкторів та інженерів-будівельників. Найвідоміші з них 

праці: Авдот’ївна Л.М., Кутукова В.Н., Лисової А.І., Полякова Є.В., Соколова В.К. та багатьох інших. 

Конструктивні особливості реконструкції готелів розглядаються у монографіях таких зарубіжних дос- 

лідників як: Д. Портман, Д. Барнет, Р. Пеннер, У. Рутес та інших 

Узагальнюючи досвід проектування реконструкції готелів, можна виділити наступні основні їх 

конструктивні аспекти: дослідження існуючого стану конструкцій будівлі готелю, посилення існуючих 



елементів конструкцій, конструктивні основи просторового збільшення готелів, а також питання мо- 

дернізації окремих конструктивних вузлів та елементів[1, 4, 7]. 

Аналіз досвіду міжнародної практики реконструкції готелів, розрахунки окремих характеристик 

будівельних та оздоблювальних матеріалів (зокрема, звукопоглинання) дозволяє запропонувати при 

реконструкції готелів у якості міжкімнатних перегородок гіпсокартонну конструкцію, із застосуванням 

стоїчного профілю у 75-100 мм, з сертифікованими звукоізоляційними плитами всередині (див. рис 1). 

Такий варіант рішення перегородок між житловими номерами дозволить: організувати якісну звукоі- 

золяцію при достатньо невеликих втратах площі; розгрузити конструкції перекриття; провести розво- 

дку комунікацій всередині перегородок; за рахунок двошарового розташування листів гіпсокартону - 

забезпечити достатню міцність та можливість використання навісних елементів; полегшить та приско- 

рить роботи по внутрішньому оздобленню номерів [5-7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Конструкція міжкімнатних перегородок 

 

При необхідності посилення конструкції перекриття застосовуються наступні методи: викорис- 

тання залізобетонних обойм, «сорочок», металевих хомутів; нарощення конструкцій; підведення нових 

балок між існуючими з опорою на нові або існуючі опори; розвантаження конструкцій. Використову- 

ється також зміна конструктивної схеми перекриття: заміна одно прольотних конструкцій на багатоп- 

рогонові системи; застосування попередньо напружених стальних затяжок або розпірок. 

Покрівля готелів при реконструкції може виконуватися із заміною або ремонтом існуючих мате- 

ріалів та конструкцій плоских покрівель та скатних дахів з можливим влаштуванням мансардних та 

технічних поверхів і горищ. 

Рекомендації по можливостям просторового збільшення будівель готелів наведено на рис. 2 [1-5]. 

Профіль вертикальний 



 
 

Рис. 2. Залежність варіантів просторового розширення готелів при реконструкції від початкової 

конструктивної схеми 
 

Крім питань просторового розширення готелів, а також дослідження та посилення існуючих кон- 

струкцій, при реконструкції готелів постають питання модернізації окремих вузлів та елементів конс- 

трукцій, застосування новітніх конструктивних матеріалів та засобів. Мова може йти про модернізацію 

систем засклення фасадів, влаштування сучасних віконних, дверних та стінових конструкцій та повер- 

хонь (зокрема, з безімпостним заскленням), навісних скляних козирків та навісів, тощо; використання 

нових систем підвісних стель та перегородок (гіпсокартонних конструкцій, натяжних стель, алюмініє- 

вих, стальних та маталопластикових та інших систем) [2, 6]. 



У рішеннях підлоги в сучасних готелях широко застосовуються збірно-розбірні системи «піднятої 

підлоги», що дозволяють провести там різні інженерно-технічні комунікації з можливістю доступу до 

них; модульні конструкції та покриття, які дозволяють змінювати місцезнаходження джерел електро- 

енергії; системи «теплої підлоги» з водяним або електричним підігрівом та багато інших. 

До сучасних конструктивних систем фасадів можна віднести: навісні «вентильовані фасади», фа- 

садні системи з різних матеріалів (штучний камінь, алюміній, дерево і т.д.) з вбудованим додатковим 

світлом, фасадні системи з «вертикальним озелененням», мультимедійними сітками та екранами [8]. 

Практичним використанням усіх теоретичних викладень у цій статті можна показати на прикладі 

готелю «Добродій». На рис. 3 показано стан до реконструкції, а на рис. 4 показано вигляд який буде 

після реконструкції. Було використано один з варіантів просторового розширення в якому добудову- 

ється частина готелю, але вона є продовженням основної будівлі, а також були запропоновані у якості 

міжкімнатних перегородок гіпсокартонну конструкцію, із застосуванням вертикального профілю у 75- 

100 мм, з сертифікованими звукоізоляційними плитами всередині. 
 

 

Рис. 3- Стан готелю «Добродій» 

до реконструкції 
Рис. 4- Вигляд готелю «Добродій» 

після реконструкції 
 

 

Висновок 

Отже, було досліджено особливості реконструкції готельних комплексів. Проведено аналіз роботи українсь- 

ких авторів. Визначені основні принципи, які впливають на реконструкцію готельних комплексів. Розроблено 

варіативну схему розширення готелів при реконструкції від початкової конструктивної схеми. 

Показане практичне застосування варіативної схеми розширення готелів на прикладі готелю Добродій, а та- 

кож запропоновано у якості міжкімнатних перегородок гіпсокартонну конструкцію, із застосуванням стоїчного 

профілю у 75-100 мм, з сертифікованими звукоізоляційними плитами всередині. 
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