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Готельне господарс1во об'сднуе в co6i сукупн1сть pisHHX галузей та на- 
прямк1в сфери послуг, тому що готель не е лише м1сцем для ноч1вл!. Це хилий 
комплекс послуг -  в1д елементарних зручностсй до проведения складних роз- 
важальних la оздоровчих програм.

OcraHHiM часом у зв'язку 1з значним зростанням туризму та економ!чних 
передумов в1дзнача(ться тснденц1я до зб!лыиення м1сткост1 деяких нових го- 
тел1в. Висотпе буд1вництво сприяе ефективиому виршенню арх1тектурних за- 
вдань в умовах дсф1циту земл! в Киев! i створению значних об’ем1в сучасних 
фомадських об’ект1в. До того ж висотна забудова, як вертикальний акценг, 
сприяе формуванню просторово! композиц1|’ та силуету м1ста, а також дозво- 
ляе розвивати, вдосконалювати га впроваджуваги науково-техн1чн1 досягнен- 
ня в арх1тектур1 та буд{вництв1. Розвиток форми буд1вл1 готелю показуе, як Ti- 
сно цей вид архпектури пов'язаний з розвитком суси1льного жиггя. У иер!оди 
п розкв1ту створюються буд1вл1 3i складною i багатою формою.

Даний об ект е 1люстрац!ею до одного з можливих р1шень використання 
в1льно1 територ1У для буд1вництва готелю у м1ст1 Киев!. Таким чином, актуа- 
льним е проектування та зведення в mIcti висотного готелю. що обгрунтову- 
сться смцальними, пол1тичними, 1нвести1ййними та арх1тектур1Ю- 
м1стобуд1вними потребами Киева.

Сучасний готель оснащений великою к1льк1стю р1зного обладна11ня i 
майна. У ньому працюе значна к1льк1сть обелуговуючого персоналу, в1дбува- 
сться пост1йна зм1на проживаючих. Саме тому питаниям охоро)1и ирац! i тех- 
Н1ки безпеки в готелях прид1ляеться велика увага. У готелях повинн! прово
диться заходи щодо проф1лакгики травматизму, створення нормальних сан1- 
тарно-г1г1си1чних умов, електробезнеки. навчання персоналу.

Загальне кер1вницгво роботою з схорони й безпеки пращ в готел! зд1йснюс 
дирешор (роботодавець). Bin зобов'язаний забезнечити виконання вимог зако- 
шв про працю, правил i норм з охорони пращ, дсржавних стандарт1в. а також 
виконання зобов'язань, передбачених колекгивним договором (контракгом).

Директор готелю наказом призначае в1дпов1дального за безпеку ирац1, 
формус склад служби охорони npani, призначае в1дпов1дальних за стан охоро
ни npani в кожному п1дроздш1 i в1дпов!дальних за навчання персоналу готелю 
i иерев1рку знань з охорони npani.

Па ОСНОВ! положень, правил i типових !нс'фукц1й у кожному roTejii розроб- 
ляеться св(Х- положения про орган!зац!ю роботи з охорони npani i виробничоТ са- 
iiiTapii. KpiM того, для кож1Ю1 Kareropii прац!в11ик1в розробляюгься incipyKuii.

n p a u iB H H K  готелю зобов'язаний дотримуватися норм, правил, i n c ip y K n i f i  

3 охорони npani, вм1ти правильно застосовувати колективн! й !ндив1дуальн1 
засоби захисту, негайно пов1домля1 и своему безпосередньому кер1вников! про
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будь-який нещасний випадок, а також про сптуаци, що створюють загрозу 
життю i здоров'ю людей.

11рац1вники готелю допускаються до роботи лише п1сля проходження 1н- 
структажу 3 техн!ки безпеки. Видами 1нструктажу с вступний, первинний, по- 
вторний, позаплановий, поаочний.

Проф1лактика виробничого травматизму. Причини травматизму можуть 
бути орган1зац!йними i техн1чними.

До орган1зац1йних в1дносяться: недостатн1й нагляд за дотриманням пра
вил техн1ки безпеки, в1дсутн1сть необх{дно1 техн1чно1 квал1ф1кац!1 в персона
лу, робога без заиоб1жних засоб1в, неправильне розгашування людей на робо- 
чому M icni, недостатн1й 1нструктаж, noi ане освгглення, низька або виеока те
мпература, слабка вентиляц1я тоню-

До техн1чних причип травматизму в1дносяться: несправн1сть або недос- 
конал!сть технолог1чного обладнання, 1нструмент1в, пристроУв i засоб)в техн1- 
ки безпеки, незручн!сть або захаращен1сть робочого M iciw -

Причиною травми може стати також хворобливий стан працюючого, не- 
п1дготовлен1сть до дано1 робаги i неуважне в1дношення до неУ, стомлення i 
стан сп'ян1ння.

Забруднення повпря. Ус! прим!щення готелю, де працюе: персонал, по- 
винн! бути просторими, мати досить висок! стел!, бути оснащеними природ
ною або примусовою вентиляц!ею, що забезпечуе нормальну циркуляц1ю по- 
в!тря i виключае проникнення сгоронн1х запах!в.

Темперагура, волопсгь i швидк!сть руху повпря. H,i параметри мают ь силь- 
ний вплив на стан людини, н працездатн!сть i регулюються за допомогою систе- 
ми оналення. Температура повпря в прим!щеннях повинна бути не нижче 18°С, 
волопсть пов!тря в теплий пер!од року 3&-60%, у холодний -  не б1льш 70%, 
швидк!аъ руху повггря в холодний пер!од -  до 0,3 м/с, у теплий -  до 0,5 м/с.

PiBCHb шуму. У готелях повинн! дотримуватися протишумн! правила, до 
яких належать так!. П!длоги в коридорах, холах ! в!гальнях мають покривати- 
ся звукопоглинаючими килимами або покриттями, що \х зам!нюють. Телев!- 
зори мають встаповлюватися лише в номерах або спец!альних прим!щеппях, а 
телефон загального користування -  в!;иал!к в!д житлових к!миа1' у спец!аль- 
них каб!нах або п!д акусгичним ковпаком. Для зменшення шуму в жит;ювих ! 
фомадських прим!щеннях використовують спец!альн! звуко!золююч! в!кна ! 
двер!, звуко!золюючу обробку ст!н.

Осв!тлен!сть. При поган!й осв!тленост! з’являються зорова втома, загаль- 
на мляв!сть, попршення зору, знижуеться продуктивн!сть прац!. У прим!щен- 
нях повинне бути природне (не мепш одного в!кна) ! штучне осв!тлення, що 
забезпечуе осв!тлен!сть ц!лодобово при лампах розжарювапня — 100 лк (у лю
менах), при люм!несцентних лампах -  200 лк, у коридорах -  природне або 
ппу'чне осв!глення. Кожне робоче м!сце повинне бути досить осв!тлене, але 
осв!тлення при цьому не повинпе справляти сл!пучо1 д!1.

Штучне осв!тлення може бути загальним, м!сцевим ! комб!нованим. За- 
стосува1П1я лише м!сцевого осв!тлення на робочих м!сцях не допускаеться. 1с- 
нус також авар!йне осв!тлення на випадок евакуац!!'.
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CaiiixapnHft стан. У готел! повинн! дспримуватися санггарно-ппаичн! пор- 
ми i правила, встаповлен1 органами епщем1олопчного нагляду, зокрема з чистоти 
прим1щень, стану сантехн1чного обладнання, видалення в1дход1в, ефективного 
захисту в1д комах i  физун1в, обробки б!лизни. Усе газове. водопров1дне i K a n a n i-  

чац!йне обладнання повинне бути встановлене й експлуатуватися в1дпов1лно до 
«11равил техн1чно1 експлуатацп готел1в та Гхнього обладнання».

У прим1щеннях необх1дно щодня робити вологе прибирания, видаляти 
пил i павутину, пилососити килими i килимов! покритгя, протирати В1кна, 
двер1. По зак1нченн1 роботи прим1щення потр1бно ретельно прибрати i зали- 
пшти в повному порядку. Пер10дичн0 необх1дно прибирати прим1щення з ви- 
користанням мильно-лужного розчину, хлорного ванна, нроводити генералып 
прибирания, дез1пфек1иТ й дезинсекц!'! (заходи боротьби з комахами). Особли
ва увага мае прид1лятися робот! h o k o ib o k . Гранспортування б1лизни, прибира- 
льних матер1ал!в й !нвентарю зд!йснюсться поко1вками на в!зках.

У службових прим1п1еннях. призначених для в!дпочинку, прийому Уж!. 
зм!ни одягу обслуговуючого персоналу заборонягться тримати прибиральний 
!нвептар i брудну б!лизну. Ц! к!мнати обладнуються !ндив!дуальними птфа- 
ми, об1д 1пми столами, ст!льцями тощо.

1нструкц!я 3 сан!тарного утримання вимагае в!д персоналу особливоТ ува- 
ги до пост!льно1 б!лизни проживаючих та i'xHboi своечасно! зам!ни. У б!лизня- 
Н1Й повинна бути !деальна чистота. Чиста i брудна б!лизна маг, збер!гатися в 
р1зних нрим1п1еннях, окремо одна в]д одноУ. П!сля прийому брудноУ б!лизни 
нсобх!дно вимити руки i зм!нити халат. Прання б!лизни проживаючих зд!йс- 
нюсться покоУвками в спец1ально обладнаних прим!щеннях.

1нсфук1йя 3 сан1тарного у фимання включае також вимоги до сгану те- 
pHTopii, що прилягае до готелю. Територ1я повинна бути прибрана, озеленена, 
облагороджена. Для збору побутових в!дход!в на територ!У двору встановлю- 
ються см!тггзбиральники. Вторинна сировина i маку'латура мае збиратися i 
складатися окремо.

Ус! прац!вники готелю не р!дшс одного разу в р!к мають проходити меди- 
чний профогляд у пол!кл!н!ках ! подавати на робот! дов!дки про стан свого здо- 
ров'я. Сп!вроб!тники, що не пройпши медогляд, до роботи не допускаються.

У випадку, якщо занедужас проживаючий, адм!н!страц!я готелю мае ви- 
кликати л!каря. У випадку !нфекц!йного захворювання прац!вники СЕС про- 
водять у номер! дез!нфекц!ю. Прибирания номер!в, у яких знаходяться хвор!, 
мае нроводитися !з застосувапням розчину хлорного ванна.

На кож!юму поверс! готелю повипн! бути пам'ятки про надання першоУ 
допомоги й аптечки з набором пеобх!дних мсдикамент!в.

При розробц! планувальних р!шень в готел! були проанал!зован! вс! пот
реби саме ;у1я такого техн!чного оснащения та об’емно-планувального р!щення.

3 м е т о ю  п !д в и щ е н н я  р !в н я  я к о ст ! т а  к у л ь т у р и  о б с л у г о в у в а н н я , а  т а к о ж  

к о н к у р е н т о с п р о м о ж п о с т !  п !д п р и е м с т в о , щ о  п р о е к т у ет ь с я  п р о п о н у е  н е  л и т е  
в и с о к и й  р !в ен ь  к о м ф о р т у , а л е  й  ш и р о к и й  c n e K ip  д о д а т к о в и х  п о с л у г .

Погну к арх!текгурно-художн1>оУ !деУ в першу чергу грунту вався на анал!з! 
композиц!йних особливостей оточуючоУ забудови, та об'екпв закордонного д(х;в!ду.
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Гепералышй план забезпечус Bci найнеобх1дн1ип функц!!' буд1вл1 is  вико- 
ристанням максимально! площ1, осюльки розм1ри дшянки достатн!.

Консфуктивне вир1шення буд1вл1 в1дпов1дае сучасним буд1вельним тен- 
денц1ям та повн1стю забезпечуе вт1лення обраио! художньоУ 1де1.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 
ЯК ЗАС1Б СУЧАСН01 АРХ1ТЕКТУРН01 ПРАКТИКИ 
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Пошуки дешевоУ i чисто! енерп! - це те, на що зараз сг!рямован1 зусил;!Я 
Bcix иередових кршн. Лю-иватором цьо!'о noi!iyicy з 0Д1!010 боку виступае еко- 
ло1’!чна криза, що насувасться, а з iH iu o i 'o  - вичер1!уються викопн! енергоносп. 
Одна 3 найголовн1ших галузей, !!<о вима!'аг нового енергетичного формату - 
буд1вництво. Буд!вл!, так! як вони спроектован! та експлуа!уються сьогодн!, 
призводять до серйозних еколопчних гфоблем через надм1рне споживання 
en ep rii та 1Н !иих г!риродних p ecy p c ie . Т1сний зв'язок м1ж використанням енер- 
rii в буд1влях i еколог1чним збитком виникае тому, що прагнучи побудувати 
будинок 1з задоволенням невних вимог опадения, вентиля!!!’! та осв1тлення, 
приймалися енергосмн! р1шення, що стали !!ричиною важного виснаження 
безц!нних еколог1чних pecypciB .

Тим не менш, буд!вл1 можуп. бути спроектован! для задоволення потреб 
людей для те!!лового та в!зуаль!!010  комфор!у при знижсних р!внях спожи
вання e!!eprii та pecypciB.

Вид!;!ення найефективтших засоб1в та !нновац!йних !!!дход1в у сфер! енер- 
гозбереження в арх1тектур! е першим важливим кроком у дося!иенн! енергоефе- 
ктивност!. Одним !з завдань сучасного !!роекгування е формування комгшексно- 
го п!дходу до вир!!пення проблеми економ!У ресурс!в при !!рое1ауванн! буд!вель.

Як !!е дивно, але ба!'ато заход!в, що п!двищують енергонезалежн!сть су
часного будинку, ведуть до виток!в традиц!й. Якщо, наприклад, систему вен- 
гиляц!'! спроектувати за прин!щпом перепад!в тиску, то витрати на кондиц!о- 
нування будуть пов1!!с!ю скасован!, а в опалювальний сезон витрати енерго- 
H oc!iB  знизяться на 10-20%. Вх!дне пов!тря при цьому проход!пь по !!1дземних 
кана1!ах. охолоджуючись там вл!тку ! п!д!гр!ваючись взимку. Можливостей 
зад!яти !!риродн! сили ! природну енерпю насправд! набагато б!льше, н!ж тих, 
якими ми звикли користуватися. Просто ран!п!е про !je н!хто особливо не за- 
мислювався, оск!льки дешеве блакитне паливо робило вс! ц! вишукува!!ня ни- 
зькорентабельними. Сьогодн! си1уац!я зм!нилася.

До кожного будинку, що проектуеться чи модерн!зусться потр!бен «!н- 
див!дуальний» п!дх!д для використання вс!х !снуючих умов для найб!льшоУ 
енер!'оефективност!. Потр1бно врахувати функц!ю ! призначення, м!с!1е роз- 
ташування. природн! умови (так! як ландщафт, рельеф, кл!матичн! умови, ная- 
вн!сть водоймищ, тощо) 3 точки зору можливост! IX використати в забезпе- 
ченн!! збереженн! enepr!i в буд!вл!.
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