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Шановні читачі!

У цьому номері журналу ми сконцентрувалися на висвітленні 
відразу декількох сегментів.

Передусім – сектора апарт-готелів. Будівництво таких проєктів 
в Україні активізувалося; переважно вони являють собою 
кондомініумний формат. Інтерес девелоперів саме до цієї ніші обу-
мовлений низкою чинників. Серед них – це можливість залучити в 
проєкт кошти приватних інвесторів, а саме тих, які купують жит-
ло для здачі в оренду. Кондомініумні апарт-готелі, як стверджу-
ють гравці ринку, задовольняють потреби саме таких покупців. 
У  цьому номері ми досліджуємо й інші чинники, завдяки яким ця 
ніша приваблює девелоперів. А Іван Лунь, готельний консуль-
тант, Burford Management & Consultancy, у своїй статті детальніше 
розбирає термінологію, особливості формату апарт-готелів і нюанси 
управління такими об’єктами.

У фокусі цього випуску – сектор розважальних центрів. Пандемія 
залишила негативний слід на цій індустрії. Саме цього сектора 
максимально торкнулися карантинні обмеження. Якщо опера-
тори fashion-сегмента й громадського харчування активно йшли 
в онлайн, то перед сферою розваг цей шлях був майже закри-
тий. Попри складнощі, на українському ринку не було гучного за-
криття таких об’єктів. ТРЦ зберегли операторів розваг, які за-
лишаються важливими орендарями сучасних молів. Детальніше 
ситуацію в  цьому секторі досліджуємо разом із його гравцями – 
«Кідландія», Happy Kids Park і PAPASHON, а також консалтингови-
ми компаніями  Colliers Ukraine і UTG, девелоперськими компаніями 
Alef Estate і  Budhouse Group, торгово-розважальними центрами 
COSMO MULTIMALL і Dream Town. У продовження теми розважаль-
них центрів розповідаємо про мегапроєкт у Саудівській Аравії та 
закордонні тренди.

Також у цьому номері представлені інтерв’ю Володимира Гонча-
рова, заступника генерального директора, директора з роздрібної 
торгівлі групи компаній « Епіцентр К», стаття від фахівців юридичної 
фірми Arzinger, які розкривають особливості sale-and-leaseback 
транзакцій, аналіз впливу пандемії на виробників будівельних 
матеріалів тощо.
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У межах реновації торгового центру  Piramida, розташо-
ваного на вул. О. Мишуги в Києві, завершено будівництво 
нової частини цього об'єкта й отримано сертифікат на вве-
дення в експлуатацію. Нова торгова галерея має загальну 
площу 3840  м2. Завдяки її відкриттю загальна площа ТЦ 
збільшилась з 16 800 до 20 600 м2. Зазначимо, що на по-
чатку 2020 року стартувала реновація ТЦ  Piramida для 
збільшення торгової галереї, оновлення фасадів і посилення 
пулу орендарів.

Також у межах реконструкції об’єкта будується 6-повер-
ховий бізнес-центр  Piramida загальною площею 5300 м2. На 
2-му поверсі він буде поєднаний із ТЦ проходом. Введення 
бізнес-центра в експлуатацію заплановано на четвертий 
квартал 2021 року.

ТЦ  Piramida належить компанії  Dragon Capital, що працює 
у сфері інвестицій і фінансових послуг. Загалом її портфель 
містить 31 об’єкт комерційної нерухомості, з них 14 об’єктів 
офісної нерухомості, 6  об’єктів торговельної нерухомості 
та  11  логістичних комплексів. Управляє ними керівна 
компанія Dragon Capital Property Management.

КОМПАНІЯ  DRAGON CAPITAL 
ЗАВЕРШУЄ РЕНОВАЦІЮ 
ТЦ І БУДІВНИЦТВО БЦ
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Оператор « Укрпошта» оголосив у системі 
електронних закупівель Рrozorro тендери на 
будівництво автоматизованих сортувальних 
центрів  HUB_Lviv і  Depot_Ivano-Frankivsk.

Очікувана вартість будівництва  HUB_Lviv 
становить $52 мільйони з ПДВ, а  Depot_Ivano-
Frankivsk – $13 мільйонів з ПДВ. Площа проєкту 
у Львові становить 8 гектарів, а  в  Івано-
Франківську – 3 гектари.

Згідно з вимогами оператора земельна 
ділянка під кожен із проєктів має розташовува-
тись у межах цих двох міст або на відстані не 
більше 15 кілометрів від межі населеного пун-
кту з під’їзними шляхами з твердим покриттям.

Переможець тендера матиме можливість 
підписати договір з «Укрпоштою» у форматі 
інвестиційного договору чи угоди оренди 
з  одночасним укладанням договору купівлі-
продажу нерухомого майна.

Згідно з умовами тендера в разі підписання 
інвестиційного договору переможець має 
здійснити проєктування та  будівництво, після 
чого ввести об’єкти в експлуатацію та оформи-
ти право власності «Укрпошти» на них.

У випадку підписання договору купівлі-
продажу й угоди оренди « Укрпошта» орендува-
тиме спроєктовані та побудовані переможцем 
сортувальні центри, одночасно сплачуючи за 
них згідно з договором купівлі-продажу з по-
дальшим переоформленням права власності.

У червні в Одесі відкрився готель Radisson Hotel City Centre Odesa. Це 
7-й об’єкт компанії  Radisson Hotel Group з діючих і на стадії будівництва 
в Україні.

Radisson Hotel City Centre Odesa розташований на 
вул.  Дерибасівській. Він має 90 номерів, конференц-зону, яка  може 
розмістити до 85 гостей, і ресторан.

З відкриттям готелю компанія  Radisson Hotel Group в Україні володіє 
фондом на 1445 гостьових номерів, включаючи інші проєкти, що роз-
робляються.

Radisson – це бренд категорії upscale, є частиною  Radisson Hotel 
Group – однієї з найбільших готельних груп у світі. У її портфелі є дев’ять 
готельних брендів і понад 1500 об’єктів у 120 країнах світу. Портфоліо 
 Radisson Hotel Group містить мережі Radisson Collection, Radisson  Blu, 
Radisson, Radisson RED, Park Inn by Radisson, prizeotel тощо, що об’єднані 
під одним комерційним брендом Radisson Hotels.

« УКРПОШТА» ПОБУДУЄ 
СОРТУВАЛЬНІ ХАБИ У ЛЬВОВІ 
Й ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

ГОТЕЛЬНИЙ ОПЕРАТОР  RADISSON HOTEL 
GROUP РОЗШИРЮЄТЬСЯ В УКРАЇНІ
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В Івано-Франківську на початку червня відкрили новий торговий центр 
« MЕНС». Загальна площа об’єкта становить 8400 м2.

ТЦ розташований на вул. Галицькій. У ньому представлено понад 
70  магазинів і виставкових салонів. Зокрема, в ТЦ працюють продуктовий 
супермаркет, аптека, відділення « Нової Пошти» тощо. Але основний тенант-
мікс складається з постачальників меблів, світла, декоративно-оздоблю-
вальних матеріалів і  предметів інтер’єру. Проєктом передбачено паркінг 
на 90 машиномісць.

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ 
ВІДКРИВСЯ НОВИЙ ТЦ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ТРЦ 
РОЗШИРЮЄТЬСЯ

У липні поточного року ТРЦ  « Метрополіс», 
що розташований на вул. Маршала Ма-
линовського в Києві, починає масштабну 
реконструкцію з  повним закриттям для 
відвідувачів. Завершити переобладнан-
ня об’єкта планується у першому кварталі 
2022 року.

ТРЦ « Метрополіс» був побудований 
у  2005  році. Його загальна площа становить 
понад 31 410 м2, орендна – 14 800 м2. Проєкт 
реконструкції передбачає оновлення фасадів 
та інтер’єрів, збільшення орендної площі до 
22 000 м2, оновлення пулу орендарів, об-
лаштування офісів класу В+, встановлення 
відеоекрана загальною площею понад 300 м2.

У Житомирі планується будівництво третьої 
черги торгово-розважального центру « Гло-
бал UA», що розташований на вул. Київській. 
Згідно з проєктом загальна площа третьої чер-
ги становитиме 8000 м2. Також заплановано 
провести реконцепцію другої черги об’єкта.

Перша черга ТРЦ « Глобал UA» відкрита 
у 2008 році, друга – у 2009 році. Після запу-
ску в експлуатацію третьої черги його загаль-
на площа становитиме 142 000 м2, орендна – 
71 000 м2. Тож, за даними консалтингової 
компанії  UTG, об’єкт стане найбільшим ТРЦ 
в Україні серед міст із населенням до одного 
мільйона осіб.

СТОЛИЧНИЙ 
ТРЦ « МЕТРОПОЛІС» 
ЗАЧИНЯЄТЬСЯ 
НА РЕКОНСТРУКЦІЮ
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В період із 2021 до 2025 року відбудеться реконструкція Міжнародного ае-
ропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Згідно з розпорядженням Київської міської 
державної адміністрації ці роботи передбачають підвищення категорії ае-
родрому (що дасть змогу приймати літаки у складніших погодних умовах), 
подовження злітно-посадкової смуги, будівництво нових руліжних доріжок, 
перонів, встановлення світлосигнального обладнання тощо. Реконструкція 
проводитиметься у кілька етапів. Як повідомив  Денис Костржевський, го-
лова ради директорів МА «Київ», цього року буде завершено проєктування, 
у 2022  році проходитиме облаштування руліжних доріжок без зупинки 
польотів, а у 2023 році роботу аеропорту буде зупинено на 8-9 місяців для 
демонтажу наявної та будівництва нової злітно-посадкової смуги. За попе-
редньою оцінкою, її буде подовжено на 500 метрів.

Головна причина, чому виникла необхідність у проведенні реконструкції, – 
це  зміна авіакомпаніями парку повітряних суден. Саме тому злітно-
посадкова смуга Міжнародного аеропорту «Київ» має відповідати технічним 
параметрам, щоб приймати майбутні літаки.

Наразі Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського займає територію 
площею 265 гектарів, має одну злітно-посадкову смугу завдовжки 
2310 метрів.

МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «КИЇВ» 
РОЗПОЧИНАЄ РЕКОНСТРУКЦІЮ
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КОМПАНІЯ « НОВА ПОШТА» 
ВІДКРИЛА ТРИ НОВІ 
АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕРМІНАЛИ
У травні компанія « Нова Пошта» відкрила 
три нові автоматизовані термінали 
у  Вінниці, Слов’янську (Донецька область) 
і Чернівцях. 

Термінал у Вінниці має площу 5700 м2. Він 
сортує відправлення для Вінниці та 56 насе-
лених пунктів Вінницької області. Інвестиції 
в його запуск становили 48,6 мільйона гри-
вень.

Термінал у Слов’янську має 3500 м2 площі. 
Він сортує відправлення для Слов’янська 
та  67  населених пунктів Донецької 
та  Луганської областей. Інвестиції становили 
33,6 мільйона гривень.

Термінал у Чернівцях загальною площею 
6700 м2 обслуговує Чернівці та 45 населених 
пунктів області. У запуск об’єкта вкладено 
44,6 мільйона гривень.

Нині крім нових об’єктів компанія 
« Нова  Пошта» має термінали в Києві, Чер-
касах, Хмельницькому, Львові та Харкові. 
У  її планах  – відкривати нові автоматизовані 
термінали і в інших обласних центрах України.



Київська будівельна компанія « Строй Сіті Capital», що вхо-
дить у групу « Строй Сіті Development Group», завершить 
ще один об’єкт корпорації « Укрбуд Девелопмент» – сто-
личний бізнес-центр  LEVEL. Через те що попередній за-
будовник порушив терміни виконання своїх зобов’язань, 
управитель коштів фонду фінансування будівництва – 
«Фінансова компанія «Житло-Капітал» – підписав договір 
зі « Строй Сіті Capital».

Згідно з новим договором « Строй Сіті Capital» бере 
відповідальність завершити реалізацію БЦ  LEVEL, 
а також провести реконструкцію пов’язаних із ним 
інженерних і технічних споруд.

За проєктною документацією у нового бізнес-центру 
буде дві конструктивні частини різної поверховості: 
сім поверхів на фасадній частині, що виходить на вули-
цю Лабораторну, і п’ятнадцять поверхів, які виходять 
у внутрішній двір БЦ.

Об’єкт за своїми характеристиками належить 
до категорії офісної нерухомості класу А та вигідно 
відрізняється від подібних комплексів своєю 
багатофункціональністю. Крім приміщень площею 
від 170 до 1000 м2 під будь-які потреби бізнесу для 
орендарів передбачено цілу низку додаткових можли-
востей:
• охорону будівлі 24/7;
• систему контролю управління доступом;
• підземний паркінг і наземні паркувальні місця;

• високошвидкісний інтернет від двох незалежних 
провайдерів;

• авторський дизайн місць загального користування;
• ресторан і SPA-салон на першому поверсі;
• панорамні вікна, з яких відкривається неймовірний 

краєвид на Київ;
• терасу з лаунж-зоною на даху бізнес-центру.

БЦ  LEVEL розташований лише у 10 хвилинах від 
трьох станцій метро: «Печерська», «Олімпійська» 
та «Палац Україна».

Варто зазначити, що бізнес-центр органічно 
вписується в урбаністичний простір і ландшафт 
локації та не затьмарює розташовані поруч історичні 
будівлі. Це стало можливим завдяки вдало вибраним 
архітектурним рішенням. Ввести в експлуатацію бізнес-
центр планують у травні 2022 року.

Зазначимо, що це вже третій об’єкт компанії « Укрбуд 
Девелопмент», який добудовує «Строй Сіті Capital». 
Як відповідальний забудовник, компанія та-
кож завершує два житлових комплекси в Києві – 
 Crystal Residence і « Паркову Долину», будівництво 
яких було зупинено у 2019 році через системну кризу 
в роботі « Укрбуд Девелопмент».

Докладніше про компанію 
«Строй Сіті Development Group» і її проєкти: 
stroycity.com.ua

« СТРОЙ СІТІ CAPITAL» 
ЗАВЕРШИТЬ ЩЕ ОДИН ОБ’ЄКТ 
ВІД « УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ»

В
ІЗ

УА
Л

ІЗ
А

Ц
ІЇ:

  С
ТР

О
Й

 С
ІТ

І C
A

P
IT

A
L



НОВИНИ

12

МIЖНАРОДНI НОВИНИ

У Шеньчжені стартувало будівництво багато-
функціонального комплексу Shenzhen Terraces, 
проєкт якого розробило архітектурне бюро  MVRDV 
із Нідерландів.

Shenzhen Terraces – це низка об’єктів загальною 
площею 95 000 м2, які призначені під різні функції. Так, 
на території комплексу розмістяться театр, бібліотека, 
музей, конференц-центр, торгові приміщення – за-
галом не менше 20 різних функціональних просторів. 
Архітектурною особливістю будівель є велика кількість 
терас, що виділятиме забудову на тлі навколишніх ба-
гатоповерхових веж.

Важливою метою проєкту було об’єднати будівлі 
з ландшафтом і зробити проєкт максимально стійким. 
Ландшафтний дизайн, розроблений у співпраці 
з  компанією  Openfabric, поєднує зелені зони, що на-
гадують джунглі, з громадськими просторами та 
пішохідними маршрутами. Дахи також є частиною 
цього ландшафту; вони використовуються не тільки 
для фотоелектричних панелей і збору дощової води, 
але й для облаштування доступних зелених зон. Деякі 
будівлі з’єднані між собою мостами-терасами.

Замовник проєкту Shenzhen Terraces – девелоперсь-
ка компанія  Shimao Group.

У КИТАЇ ПОЧАЛОСЯ БУДІВНИЦТВО БФК 
ЗА ПРОЄКТОМ БЮРО  MVRDV
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У травні група  REWE відкрила у Вісбаден-Ербенхаймі (Німеччина) 
пілотний супермаркет нового покоління, на даху якого розташо-
вана ферма з виробництва продуктів харчування. Як повідомила 
компанія, це перший такий об’єкт у Європі.

Зокрема, у фермі на даху вирощують базилік і рибу, які прода-
ватимуться не лише в цьому об’єкті, а й постачатимуться в інші 
локації мережі.

Площа супермаркету становить 1500 м2. Об’єкт має низку «зеле-
них» рішень: це інтелектуальна технологія охолодження й опален-
ня, що використовує 100% «зеленої» електроенергії, використання 
дощової води для ферми на даху, санітарних приміщень і  приби-
рання тощо.

 REWE Group працює у трьох основних напрямах: туризм, 
продуктові супермаркети, DIY-супермаркети. Їй належать такі брен-
ди, як  REWE,  Billa, nahkauf, PENNY, Baumarkt тощо. Загалом її порт-
фель містить близько 10 000 торгових об’єктів у 22 країнах.

РИТЕЙЛЕР  REWE GROUP ПОЄДНАВ 
СУПЕРМАРКЕТ ІЗ ФЕРМОЮ НА ДАХУ
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У червні поточного року компанія  Google відкрила 
перший у своїй історії фізичний роздрібний магазин. 
Він розмістився в її кампусі в Нью-Йорку (США).

Площа торгового простору становить близь-
ко 465  м2. У фізичному магазині  Google Store 
представлені власні продукти компанії, такі як теле-
фони, ноутбуки, монітори тощо. Також він працює 
як точка видачі онлайн-покупок і служба підтримки. 
 Google Store отримав «зелений» сертифікат рівня 
LEED Platinum.

Наразі в компанії не коментують, чи планують 
відкривати більше таких фізичних магазинів.

Зазначимо, що це не перший вихід  Google в офлайн. 
Раніше компанія відкривала «магазини в магазині» під 
вивісками Chromezone та  Google у Великій Британії.

КОМПАНІЯ GOOGLE ВІДКРИЛА 
ОФЛАЙН-МАГАЗИН
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У КОПЕНГАГЕНІ ПОБУДУЮТЬ 
ШТУЧНИЙ ОСТРІВ НА 275 ГЕКТАРІВ

Компанія  Ghelamco отримала дозвіл на введен-
ня в  експлуатацію проєкту  Warsaw UNIT у Варшаві 
(Польща).

 Warsaw UNIT – це 45-поверховий офісний ком-
плекс загальною площею 57 000 м2. У ньому 
передбачені кафе, багатоповерховий паркінг на по-
над 400 машиномісць, велопаркінг тощо. Будівництво 
об’єкта велося чотири роки.

Проєкт  Warsaw UNIT розроблений архітектурним 
бюро  Projekt Polsko-Belgijska Pracownia Architektury. 
Одним із цікавих елементів хмарочоса є кінетична 
інсталяція: частина фасаду покрита рухомими пла-
стинами, які реагують на кожен порив вітру, формую-
чи на поверхні унікальні образи.

Компанія  Ghelamco заснована у 1985 році. Вона 
працює на ринках Центральної та Східної Європи 
та спеціалізується на будівництві комерційної 
(торговельної, офісної та логістичної) і житлової 
нерухомості.

ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ 
 GHELAMCO ЗАВЕРШИЛА 
БУДІВНИЦТВО ХМАРОЧОСА

У червні парламент Данії схвалив створення штучно-
го острова Лінеттхольм (Lynetteholm) біля Копенга-
гена. Він буде з’єднаний із материком через кільцеву 
дорогу, тунелі та лінію метро. Передбачається, 
що на острові площею 275 гектарів (2,8 км2) прожи-
ватимуть до 35 000 осіб. Реалізація проєкту має роз-
початися наприкінці 2021 року. Якщо будівництво 
острова відбуватиметься за планом, то до 2035 року 
будуть завершені всі роботи зі зведення основи, 
а повністю завершити проєкт можуть до 2070 року.

Очікується, що штучний острів допоможе захи-
стити порт Копенгагена від підвищення рівня моря 
та штормів, викликаних зміною клімату.

Проти ідеї будівництва виступають, зокрема, еко-
логи, які стурбовані його впливом на довкілля, еко-
систему та якість води.

Девелопер проєкту – локальна компанія 
 By & Havn. Вона на 95% належить місту та на 5% – 
державі. Компанія запевняє, що під час будівельних 
робіт стежитиме за впливом на довкілля, щоб забез-
печити дотримання всіх екологічних вимог.

Наразі через призму наших робіт ми спостерігаємо тренд на додаван-
ня емоційного складника в проєкти, тобто продаж не тільки продук-
ту або послуги, а й враження від проведення часу в гарному, а деколи 
й  унікальному за своєю атмосферою та дизайном місці. Реалізація та-
ких концепцій потребує комплексного підходу до роботи з об’єктами 
та просторами, у яких архітектурне бюро не лише проєктує, але водно-
час виконує низку інших завдань: виступає консультантом, художни-
ком, графічним дизайнером тощо. Зокрема, в інтер’єр почали додавати 
більше художніх деталей, артінсталяцій або технологій, зосереджених на 
інтерактивності (щоб людина могла взаємодіяти з простором, приміром, 
через діджитал-екрани). За останні пів року наше бюро Design  Hub 
International, наприклад, працювало з трьома такими кейсами. 

Перший проєкт – мережа супермаркетів. Тут була реалізована комплек-
сна робота, яка передбачала ребрендинг бізнесу: це зміна фасаду та дизайну 
інтер’єру, розроблення нової айдентики, а також створення маркетингової 
стратегії. Це був новий для нас підхід, який вимагав більше художньої, ніж 
архітектурної та дизайнерської роботи. Зокрема, з ребрендингом та айденти-
кою ми зіткнулися вперше. При розробленні концепції для цього простору ми 
провели кілька брейнштормів, під час яких придумали близько 50 ідей, які 
були звужені до короткого шортлиста, з якого ми із замовником і обирали. 
Кожна ідея – це тематика магазину. Наприклад, вибравши тему з кінофільму, 
ми обговорювали, як можемо розкрити її в просторі. 

Другий кейс – дизайн інтер’єру та декорування простору офісу 
технологічної компанії в галузі PR, де вже працюють її співробітники. 
Ми перетворили приміщення на артоб’єкт, концепція якого пов’язана 
з місією цього бізнесу, його брендом.

Третій проєкт – це новий фуд-мол у Києві, про відкриття якого буде 
оголошено згодом. У цьому об’єкті ми працювали над поєднанням 
торговельної та харчової функцій, співпрацювали з художником і ство-
рювали тематичні зони під продаж різних товарних груп, а також івент-
зони з огляду на принцип try & buy (пробуй і купуй).

У кожному з цих кейсів такий підхід до створення простору дає до-
датковий піар завдяки тому, що про нього починають говорити та ро-
бити дописи у соціальних мережах. Однак не обмежується лише цим. 
Завдань, які вирішує такий підхід, більше, й мотивація у замовників 
різна. Наприклад, в одному випадку це може бути бажання нівелювати 
недоліки локації торгового об’єкта, а в іншому – намагання залучити 
нові таланти, створити творчу атмосферу та мотивувати колектив.

АРХІТЕКТУРА ВРАЖЕНЬ: 
СИМБІОЗ МИСТЕЦТВА 
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 
ПРОСТОРУ 
АВТОРСЬКА КОЛОНКА АНДРІЯ ЯЦЕНТЮКА, 
ЗАСНОВНИКА БЮРО АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ 
DESIGN HUB INTERNATIONAL
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БУДІВНИЦТВО АПАРТ-ГОТЕЛІВ 
В УКРАЇНІ АКТИВІЗУВАЛОСЯ – 
ТАКИХ ПРОЄКТІВ СТАЄ ДЕДАЛІ 
БІЛЬШЕ, ПЕРЕВАЖНО ВОНИ ЯВЛЯЮТЬ 
СОБОЮ КОНДОМІНІУМНИЙ ФОРМАТ. 
ІНТЕРЕС ДЕВЕЛОПЕРІВ САМЕ ДО 
ЦІЄЇ НІШІ ОБУМОВЛЕНИЙ НИЗКОЮ 
ЧИННИКІВ. СЕРЕД НИХ – МОЖЛИВІСТЬ 
ЗАЛУЧИТИ В ПРОЄКТ КОШТИ 
ПРИВАТНИХ ІНВЕСТОРІВ, А САМЕ ТИХ, 
ЯКІ КУПУЮТЬ ЖИТЛО ДЛЯ ЗДАЧІ 
В ОРЕНДУ. КОНДОМІНІУМНІ АПАРТ-
ГОТЕЛІ, ЯК СТВЕРДЖУЮТЬ ГРАВЦІ 
РИНКУ, ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПОТРЕБИ 
САМЕ ТАКИХ ПОКУПЦІВ.

Текст: Тетяна Антонюк

ТОПТЕМА

ИННИКИ РОЗВИТКУ
«Дуже цікаво, коли те, чим ти займався вже 
понад 16 років, стає трендом на ринку», – так 

коментує активізацію сектора апарт-готелів в Україні 
 Марина Лео, партнер компанії  DEOL Partners. Вона 
є девелопером і оператором мережі  Senator Hotels 
and Apartments. Її перший об’єкт відкрився у 2005 році 
в Києві. Відтоді мережа поповнилася ще двома апарт-
готелями, обидва у столиці. Нині компанія планує 
її розширення та веде переговори щодо нових об’єктів 
такого формату. 

«Невеликі апарт-готелі в Україні почали з’являтися 
досить давно, здебільшого вони розташовувались 
у туристично привабливих регіонах, наприклад, на 
Західній Україні та в південних областях», – додає 
 Олександр Смирнов, комерційний директор 
компанії  Standard One (будує апарт-готель   Standard 
One Terminal у Києві). Однак цей сектор нерухомості 
ще невеликий, і попри те, що деяким об’єктам чимало 
років, вважається відносно молодим. Тому, як кажуть 
гравці ринку, українська аудиторія лише починає зна-
йомитися з цим форматом. 

За останні роки девелопмент апарт-готелів в Україні 
активізувався – таких проєктів стає дедалі більше. 
Переважно вони являють собою кондомініумний фор-
мат (кондомініумними можуть бути й готелі). Його 
особливості – у формі володіння й управління. На 
відміну від звичайних апарт-готелів, які мають одно-
го чи декількох власників, кондомініумні апарт-готелі 
(ще їх називають кондо-готелі) характеризуються 
тим, що апартаменти продаються різним приватним 
інвесторам. «Такі покупці можуть використовувати 
свою нерухомість на власний розсуд: для свого прожи-
вання чи для отримання прибутку, здаючи апартамент 
в оренду силами керівної компанії», – пояснює нюанси 
формату  Наталія Чистякова, директор департамен-
ту оцінки та консалтингу компанії   Colliers Ukraine. 
Докладніше про термінологію, особливості цього секто-
ра нерухомості та нюанси управління такими об’єктами 
читайте у  статті  Івана Луня, готельного консультанта, 
 Burford Management & Consultancy, на с. 22-25.  
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Проєкт готелю  Premier Resort Hotel (Поляниця, 
Буковель, Івано-Франківська область)
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Передумови для розвитку саме цієї ніші в Україні є. 
І попри те, що в нашій країні ринок апарт-готелів і їхні 
стандарти ще не сформовані,  Олександр Островсь-
кий, cпівзасновник компанії  LEV Development 
(у  її портфелі – три проєкти готелів у Львові та Івано-
Франківській області), прогнозує, що через 3-5 років 
ситуація буде зовсім іншою: частка таких об’єктів 
в  Україні стрімко зростатиме, а їх якість виходитиме 
на вищий рівень.

Інтерес девелоперів саме до цього формату обумов-
лений низкою чинників. 

Чи не основний – це можливість залучити частину 
приватних інвесторів, а саме тих, які купують житло для 
здачі в оренду. Кондомініумні апарт-готелі, як стверджу-
ють гравці ринку, задовольняють потреби саме таких 
покупців і пропонують дещо більше: крім володіння ак-
тивом і збереження грошей апартамент приноситиме 
пасивний дохід без участі самого інвестора, тобто не 
вимагатиме додаткових зусиль із боку покупця щодо об-
лаштування, ремонту й управління. Частка інвесторів, 
які купують житлову нерухомість із метою отримання 
пасивного доходу, за різними оцінками, становить нині 
від 20% до 40%. «На нашу думку, половина цієї аудиторії 
може проінвестувати в апарт-готелі», – каже  Артур Лу-
пашко, засновник мережі  Ribas (нині виступає девело-
пером і керівною компанією трьох проєктів апарт-готелів 
у Харкові, Одесі, Львові). Розмір інвестицій потенційного 

покупця, як каже  Марина  Лео, обмежений певною су-
мою, яку девелопери чітко вирахували й, відповідно, 
сформували продукт, який вигідний і їм, і таким приват-
ним інвесторам. «Девелоперам – це, очевидно, продаж 
квадратних метрів. Покупцям – це влучення в їхню зону 
комфорту щодо розміру інвестицій та обслуговування 
цих інвестицій керівною компанією чи оператором», – 
пояснює  Марина Лео. 

Другий чинник – це диверсифікація фінансових 
ризиків і спосіб залучити кошти на будівництво. На-
приклад, компанія  GBG Development, що спільно 
з   GRIM  Invest реалізує БФК  Kristal Plaza у Львові, 
не  планує виходити з проєкту повністю. Вона 
пропонує клієнтам стати співвласниками апарт-готе-
лю, що  входить у цей комплекс, разом із забудовни-
ком. «Ми в тому числі створюємо цей проєкт як бізнес 
для себе, а формат кондомініуму дає змогу забезпе-
чити додаткове фінансування. Для девелопера це до-
датковий грошовий ресурс, щоб швидше та якісніше 
реалізувати проєкт, диверсифікувати ризики й отри-
мати певну стабільність», – пояснює  Григорій Бойчук, 
керівник компанії  GRIM Invest, маркетинг-директор 
БФК  Kristal Plaza. 

Та й загалом девелопери намагаються передбачи-
ти майбутні трансформаційні процеси у суспільстві, 
які приведуть до більшого попиту саме на проєкти 
апарт-готелів із боку кінцевого споживача. По-перше, 
це зростання мобільності робочої сили, готовність лю-
дей мігрувати за новими можливостями. По-друге, 
це збільшення аудиторії тих, хто хоче залишатись гнуч-
ким і мати мінімум зобов’язань, кому важливо не бути 
прив’язаним до одного місця. «Квартира або апарта-
мент у своїй основі задовольняють досить схожі пот-
реби: в  обох випадках ми говоримо про проживання, 
різниця тільки в його тривалості та горизонті плануван-
ня. Апартаменти закривають запит тимчасового про-
живання, ними можна скористатись у будь-який час, 
що забезпечує потрібну сучасному світу гнучкість», – 
пояснює  Григорій Бойчук. 

Окрім того, інтерес до апарт-формату активізувався 
ще й через містобудівні обмеження. По суті, цей 

ЧАСТКА ІНВЕСТОРІВ, ЯКІ КУПУЮТЬ 
ЖИТЛОВУ НЕРУХОМІСТЬ ІЗ МЕТОЮ 
ОТРИМАННЯ ПАСИВНОГО ДОХОДУ, 
СТАНОВИТЬ ВІД 20% ДО 40%. 
НА ДУМКУ ФАХІВЦІВ, ПОЛОВИНА ЦІЄЇ 
АУДИТОРІЇ МОЖЕ ПРОІНВЕСТУВАТИ 
В ПРОЄКТИ АПАРТ-ГОТЕЛІВ
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напрям у нерухомості дає можливість побудувати жит-
ло без відповідного призначення земельної ділянки. 
Проте в цьому випадку йдеться не стільки про апарт-
готелі, скільки про так зване «псевдожитло». «Деве-
лопери будують фактично житлові об’єкти, але через 
неможливість ввести в експлуатацію як житло квар-
тири оформлюються як комерційний сегмент – апар-
таменти. Оскільки апартаменти з юридичного по-
гляду є нежитловими приміщеннями, такі проєкти 
почали з’являтися зокрема на ділянках, не призначе-
них для будівництва житлової нерухомості», – пояснює 
 Наталія Чистякова.

СТРИМУВАЛЬНІ ЧИННИКИ
Нині чи не найбільшим стримувальним чинником 
називають пандемію, яка призвела до зниження ту-
ристичних потоків – і відпочивальників, і бізнес-
мандрівників, а отже й падіння показників діяльності 
об’єктів розміщення. Це викликає побоювання з боку 
потенційних покупців щодо заповнення апарт-готелів, 
а відтак повернення їхніх інвестицій. Однак до мо-
менту, поки нові проєкти вийдуть на ринок, ситуація 
зміниться на краще – стверджують девелопери.  Олек-
сандр  Смирнов запевняє, що якісний апарт-готель, 
який легко трансформується з коротко- на середньо- та 
довгострокове проживання, не матиме таких ризиків. 
«Гнучка бізнес-модель дає змогу забезпечити високий 

рівень заповнюваності об’єкта за будь-яких обста-
вин», – пояснює він. 

Звісно, розвиток ринку залежить і від економічної 
ситуації в країні, що впливає на інвестиційні настрої 
населення, а відтак і можливість девелоперів залу-
чити цей фінансовий ресурс для реалізації проєктів 
апарт-готелів. «У нестабільний кризовий час інвестори 
найімовірніше утримаються від інвестицій у такі 
девелоперські продукти», – каже  Григорій Бойчук. 

До стримувальних чинників фахівці також відносять 
недопрацьовану законодавчу базу, брак керівних 
компаній і готельних операторів, а ще конкуренцію. 
А  основним конкурентом апарт-готелів є житловий 
сектор, який, зокрема, є більш зрозумілим і звичним 
для українців.  Артур Лупашко додатково звертає ува-
гу на не до кінця сформоване уявлення інвесторів про 
такий продукт. Тому гравцям ринку потрібно система-
тично поширювати інформацію про апарт-готелі з ме-
тою сформувати коректну картину про цей формат 
нерухомості, особливості функціонування, перева-
ги та недоліки тощо. Наприклад, сама лише компанія 
 Ribas  Hotels Group у найближчі два роки заплану-
вала провести понад 10 заходів, підготувати серію 
відеороликів тощо. 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕВЕЛОПМЕНТУ 
Однак, як зазначає  Марина Лео, вирішення всіх 
проблемних питань, юридичних і фінансових, що 
супроводжують ринок апарт-готелів, із кожним новим 
проєктом удосконалюється. А от основні труднощі 
вона бачить в  іншому: детальному плануванні та 
розробці концепцій таких об’єктів – аналізі їхньої 
цільової аудиторії, обмеженнях локації, оточен-
ня, інфраструктури. «Дуже важливо завжди робити 
маркетингові дослідження, правильно формувати пи-
тання та шукати на них відповіді. Думати креативно 
та нестандартно в пошуку концепції та позиціювання 
об’єкта», – радить вона. 

Проєкт БФК  Kristal Plaza (Львів)
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ДЕВЕЛОПЕРИ НАМАГАЮТЬСЯ ПЕРЕДБАЧИТИ 
МАЙБУТНІ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
У СУСПІЛЬСТВІ, ЯКІ ПРИВЕДУТЬ 
ДО БІЛЬШОГО ПОПИТУ НА ПРОЄКТИ АПАРТ-
ГОТЕЛІВ ІЗ БОКУ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ
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Як і в будь-якому девелоперському проєкті, клю-
чову роль відіграє локація. Це перше, що називають 
гравці ринку, коментуючи питання розроблення апарт-
готелів. Нині фахівці бачать декілька перспективних 
напрямків для реалізації таких проєктів. Передусім це 
міста, які активно розвиваються, мають інноваційну 
складову, представництва міжнародних компаній, 
навчальні заклади. Також для відкриття апарт-готелів 
перспективними є туристичні напрямки. «Найбільш 
привабливими регіонами для інвестування та стар-
ту нового будівництва були та залишаються столиця 
України, Західний і Південний регіони», – каже  Олек-
сандр Смирнов. Водночас у туристичних регіонах вар-
то враховувати фактор сезонності.

Виходячи з місця розташування об’єкта, його 
оточення, класу та потреб цільової аудиторії (тоб-
то майбутніх жителів) необхідно правильно напов-
нити готель.  Григорій Бойчук, наприклад, звертає 
увагу на додаткові можливості, які дає конференц-
зал. Маючи у своєму складі приміщення для про-
ведення заходів, готель зможе приймати й окремих 
корпоративних туристів, і цілі групи. Також варто 
передбачити все необхідне, що задовольнить потре-
би гостей із довгостроковим проживанням. Напри-
клад, у випадку з проєктом  Kristal Plaza основним 
завданням було створення багатофункціонального 
комплексу, орієнтованого на запити бізнесу. Тому в 
одній будівлі було вирішено об’єднати апарт-готель, 
офісні приміщення, конференц-зал, коворкінг і ресто-
ран. У проєкті   Standard One Terminal теж передбаче-
но поєднання функцій: тут будуть офіси, коворкінг, 

конференц-зал і додаткова інфраструктура: ресторан, 
фітнес-клуб тощо.

Окрему увагу фахівці звертають на питання 
співпраці девелопера з готельним оператором. Адже 
проєкт кондомініумного апарт-готелю пропонує не 
просто квадратні метри на продаж, а повноцінний 
багаторічний операційний бізнес. До того ж співпраця 
з оператором впливає на ціну продажу апартаментів. 
Так, за словами  Артура Лупашка, залучення готель-
ного бренду додає до їхньої вартості мінімум 10-15% 
і прискорює швидкість продажу. 

Загалом є декілька форматів співпраці. Найбільш 
комплексний – залучення оператора від самого почат-
ку проєкту. В такому разі професійна керівна компанія 
може надати експертизу щодо озвучених вище 
нюансів: локації (чи варто будувати в певному місці), 
наповнення, а також проєктування об’єкта, а після його 
відкриття може забезпечити ефективне управління 
та гарантувати дохідність. «Готельний оператор, який 
бере участь на всіх етапах, несе відповідальність за всі 
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Проєкт апарт-готелю Standard One Terminal (Київ)

НИНІ ФАХІВЦІ БАЧАТЬ ДЕКІЛЬКА 
ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ АПАРТ-ГОТЕЛІВ. 
ПЕРЕДУСІМ ЦЕ МІСТА, ЯКІ АКТИВНО 
РОЗВИВАЮТЬСЯ, МАЮТЬ ІННОВАЦІЙНУ 
СКЛАДОВУ, ПРЕДСТАВНИЦТВА 
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ, НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ, А ТАКОЖ ТУРИСТИЧНІ ЛОКАЦІЇ
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Проєкт апарт-готелю 
WOL.121 (Одеса)



Джерела:  GRIM Invest,  LEV Development,  Ribas Hotels Group,  Standard One

ДЕЯКІ ПРОЄКТИ КОНДОМІНІУМНИХ ГОТЕЛІВ ТА АПАРТ-ГОТЕЛІВ, 
ЯКІ НАРАЗІ БУДУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ

Назва Місце розташування Девелопер Номерний фонд
Запланована

дата відкриття

 Premier Resort Hotel
Поляниця (Буковель, Івано-

Франківська область)
 LEV Development 130 2021

 WOL.121 Одеса  Ribas Hotels Group 63 2021

  Standard One Terminal Київ  Standard One 378 2022

 CITIZEN Ya
Яремче (Івано-Франківська 

область)
 LEV Development 231 2022

 LEV CITY HOTEL Львів  LEV Development 183 2022

 Kristal Plaza Львів  GBG Development 77 2022

 WOL Lviv Львів - 80 2023

 WOL Kharkiv Харків - 110 2024
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Апарт-готель Senator City Center (Київ)

проєктні рішення, контролює їх реалізацію та несе 
відповідальність за фінансову ефективність об’єкта», – 
каже  Артур Лупашко. Інші формати співпраці – це за-
лучення оператора лише до управління комплексом 
або купівля його експертизи, зокрема стандартів 
проєктування та прав на використання бренду. 

Основні апарт-готелі, які наразі будуються в Україні, 
в тому чи іншому форматі співпрацюють чи планують 
співпрацю з операторами, як українськими, так і закор-
донними. Наприклад, компанія  Standard One залучила 
міжнародного готельєра, починаючи із самого почат-
ку створення проєкту   Standard One Terminal. «На нашу 
думку, апарт-готель може бути конкурентним лише при 
залученні до керування об’єктом міжнародного опе-
ратора, який забезпечить сталий туристичний потік 
і здійснюватиме якісне надання послуг», – коментує 
 Олександр Смирнов. А компанія  GBG Development 

повідомила, що наразі перебуває в процесі вибору та-
кого партнера, а саме проводить тендер. «Іноземні 
бренди поки з великою пересторогою дивляться на наш 
ринок й обережно відбирають партнерів. Через високі 
репутаційні ризики вони не готові заходити в проєкти на 
етапі будівництва», – поділився досвідом Григорій  Бой-
чук. У цій ситуації він вбачає велику можливість для ло-
кальних брендів популяризувати себе та розвивати свої 
мережі, не роблячи капітальних вкладень у будівництво. 
За проєктом у Буковелі компанія LEV  Development 
працює з українським готельєром –  Premier Hotels 
and Resorts, а щодо інших готелів, а саме  LEV CITY HOTEL 
у Львові та  CITIZEN Ya в Яремче (Івано-Франківська об-
ласть), то має намір залучити закордонні компанії. 
«Ми ведемо перемовини з міжнародними операторами. 
Аналіз показує їхню зацікавленість в українському рин-
ку», – стверджує  Олександр Островський.

ТОПТЕМА
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Наразі в портфоліо компанії  LEV Development є три готельні 
проєкти на активній стадії –  LEV CITY HOTEL у Львові,  
 Premier Resort Hotel у Буковелі (Івано-Франківська об-
ласть) і  CITYZEN Ya у Яремче (Івано-Франківська область). 
Усі вони реалізуються у форматі апарт-готелів. Ідея апарт-
готелю передбачає, що ми шукаємо партнерів-однодумців, 
яким пропонуємо інвестувати в лоти – номери та комерційні 
приміщення на перших поверхах. Розрахункова прибутковість 
від 15% річних, капіталізація від 30% у перший рік від почат-
ку роботи – це значно вище за інвестиції в орендну житлову 
нерухомість. Такий формат створення та керування готельною 
нерухомістю досить поширений у світі. Ми бачимо великі пер-
спективи апарт-готелів в Україні. 

Для кого ми створюємо наші проєкти? Як змінилися 
вимоги клієнта за період коронакризи? Останні 
роки готельні проєкти по всьому світу створювали-
ся під потреби міленіалів – людей, які народились 
у 1980-1990-х роках, саме вони були найактивнішою 
частиною подорожуючих. Добра новина – ці клієнти зали-
шаються головними, пандемія лише підсилила їхні вимоги 
до автономності, новітніх технологій, екології, виразності 
й автентичності локації тощо. Створюючи свої проєкти 
у сфері гостинності, ми враховуємо всі ці тренди. 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ГОСТИННОСТІ 
Усі процеси управління готелем і клієнтським досвідом 
мають бути максимально діджиталізовані, це дає змогу 
не тільки забезпечити комфорт гостям, але і якнайшвидшу 
окупність проєкту. 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
Люди цікавляться матеріалами, які використовували-
ся для будівництва й оснащення номерів, а також про-
дуктами, з яких готують страви в ресторані, тощо. У на-
ших проєктах максимально задіяно екологічні матеріали, 
ми з відповідальністю ставимося до waste management*, 
наші ресторани надають перевагу локальним виробникам 
продуктів тощо.

СИНЕРГІЯ З МІСЦЕМ 
Усі проєкти не відірвані від навколишнього просто-
ру, а відображають те найкраще, що є в локації, де вони 
розташовані. Сам формат апарт-готелю однаково комфор-
тний і цікавий як гостям, так і місцевій громаді. Суттєва част-
ка комерції – ресторани, торгівля, комунікаційні майдан-
чики, коворкінги – поєднує готель і місто, а отже збільшує 
окупність проєкту. 

СВІТОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ 
НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТІВ  LEV DEVELOPMENT

ЯК РОЗВИВАТИМЕТЬСЯ ГАЛУЗЬ ГОСТИННОСТІ 
В НОВІЙ ПОСТКОВІДНІЙ РЕАЛЬНОСТІ? СФЕРА 
ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ 
ЗАЗНАЛИ НАЙБОЛЮЧІШОГО УДАРУ
ВІД ПАНДЕМІЇ. АЛЕ САМЕ СКЛАДНИЙ ЧАС 
КОРОНАКРИЗИ ПРОЯВИВ І ПІДСИЛИВ ТРЕНДИ 
РОЗВИТКУ, ВЕКТОР НА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЮ, 
ЕКОЛОГІЮ ТА ПЕРСОНІФІКАЦІЮ.

Проєкт готелю  LEV CITY HOTEL у Львові

Текст:  Олександр Островський, cпівзасновник компанії  LEV Development

*з англ. – утилізація відходів



ГОТЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ

Наприклад, у  CITYZEN Ya в Яремче на двох перших повер-
хах розмістять торгові галереї та громадські зони. Тут же бу-
дуть облаштовані коворкінг і конференц-зона, оснащені всім 
необхідним: проєкторами, мультитач-панелями тощо. SPA-
зона готелю містить невеликий басейн, wellness-центр, сауну.

ЕМОЦІЇ ЯК ПОДАРУНОК 
Гості хочуть отримати нові враження: прогулятися містом, 
відвідати цікаві місця та заходи, відчути атмосферу. Саме тому 
ми обираємо найкращі локації для своїх об’єктів. 

 Premier Resort Hotel у Буковелі та  CITYZEN Ya в Ярем-
че підкреслюють чарівність Карпат, кожен із номерів 
дарує краєвиди, що захоплюють дух. Це готелі з яскравою 
індивідуальністю, однаково добрі для відпочинку та роботи. 

Діджиталізація допоможе зробити цей емоційний досвід 
більш персоналізованим. Адже ще очікуючи гостя, big data 
дає змогу аналізувати його стиль відпочинку та вподобання, 
запропонувати саме те, що насправді йому сподобається. 

Нові враження дають змогу посилити й досвід 
дистанційної роботи. Всі наші проєкти розраховані на такий 
формат – ми передбачаємо не лише конференц-зону, яка об-
ладнана за останнім словом техніки, але й коворкінги. 

ІНСТАДИЗАЙН
Най більше це слово знай оме молоді, що прагне бачити 
біля себе все стильне та яскраве. Зовнішній  вигляд го-
телю та інтер’єр номера стануть гарним тлом для фото 
у соцмережі. «Немає фото – не було й відпочинку/події». 

Як ми досягаємо «інстадизайну»? Залучаючи 
до реалізації проєктів найкращі архітектурні бюро. 

Концепт нашого 5-зіркового готелю в Буковелі  Premier 
Resort Hotel створило одне з найкращих архітектурних 
бюро України та світу – YOD Group. Готель  LEV CITY HOTEL 
у Львові – концепт відомого львівського архітектора Мар-
ка Савицького. А над проєктом у Яремче працюватиме знане 
архітектурне бюро  AVG.

Ми як лідери хочемо працювати з лідерами, тому 
цікавимося портфоліо бюро-брендів. Однак ми не 
обмежуємо вибір тільки відомими архітектурними студіями. 
Сучасний світ динамічно змінюється, часто новачки 

стають трендсеттерами та вириваються в лідери. Тому 
ми практикуємо проведення конкурсів, шукаємо бюро, 
що збігається з нами і за цінностями, і за світоглядом.

ЗАПОРУКА УСПІХУ  НАДІЙНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ 
ПАРТНЕРИ 
Особливість наших проєктів – колаборація девелопера, 
архітектурних студій і мережевих готельних операторів. 
Час – найважливіший ресурс. Ми заощаджуємо час нашому 
інвестору – повністю перекладаємо турботу про операційну 
діяльність на професійних готельєрів. Ми обираємо операто-
ра так, як і архітектурне бюро, тобто на конкурсі. Наприклад, 
у Буковелі керуватиме готелем компанія Premier Hotels and 
Resorts. 

Міжнародний оператор залучається до проєкту ще на 
стадії вибору локації. Його системний підхід на кожному 
етапі, а саме від створення концепції до промоції закладу 
та керування ним, гарантує прорахований успіх та окупність 
інвестицій. 

Зібравши «зіркову команду», ми створюємо проєкти-
«зірки» локацій. Наші апарт-готелі розраховані на будь-
який темп і стиль відпочинку в будь-який сезон; вони гене-
руватимуть потік туристів і стабільний прибуток власнику 
апартаментів.

Готельні проєкти – саме те місце, де прогресивні ідеї 
та нові стандарти цивілізації стають доступними максималь-
но широкому загалу. Ми – перфекціоністи, тому обираємо 
найкращі рішення та практики.

www.lev-development.com.ua В
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Проєкт готелю Premier Resort Hotel 
у Буковелі (Івано-Франківська область)

Проєкт готелю  CITYZEN Ya у Яремче 
(Івано-Франківська область)



СЕКТОР АПАРТ-ГОТЕЛІВ – НЕ НОВИЙ 
У СВІТІ, ПРОТЕ УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК 
ЛИШЕ ПОЧИНАЄ З НИМ ЗНАЙОМИТИСЬ. 
РОЗБИРАЄМО ТЕРМІНОЛОГІЮ, 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМАТУ ТА НЮАНСИ 
УПРАВЛІННЯ ТАКИМИ ОБ’ЄКТАМИ.

Текст:  Іван Лунь, готельний консультант, 
 Burford Management & Consultancy

инок апарт-готелів – не новий (у світі використо-
вують також назви extended-stay, all-suites hotels, 
serviced apartments), проте в Україні ця невелика 

ніша поки ще не заповнена (водночас виносимо за дужки 
«подобові квартири» як гібрид напівлегального, але до-
ступного короткострокового прихистку для туриста). Та чи 
всі розібрались у термінології? 

Нині серед девелоперів житла в тренді «апартаменти» – 
де-факто квартири, збудовані на землі комерційного (а не 
житлового) призначення, із певним відступом від «житло-
вих» ДБНів, із метою підняти стартове фінансування так 
само, як це робиться в багатоквартирному житлі, прода-
ючи квадратні метри ще з моменту заливки фундамен-
ту (в кращому випадку). Але після здачі апартаментів в 
експлуатацію виникає певний нерегульований «вакуум 
влади» в будівлі із багатьма власниками, тоді як у багато-
квартирному житлі прописана діяльність ОСББ. У світі до 
цього близький термін «кондомініуми». Водночас апарт-
готелі – це лише певний формат закладу короткостроково-
го проживання, спрощено – це готель із більшими номера-
ми (можливо кілька кімнат), наявною (міні)кухнею. Оскільки 
цей сектор лише починає розвиватися, є деякі прогалини 
в розумінні особливостей формату й управління такими 
об’єктами. 

ВІДМІННОСТІ ОБ’ЄКТІВ РОЗМІЩЕННЯ
Кондомініумний апарт-готель містить особливості 
декількох форматів готельної та житлової нерухомості. 
Коротко зазначимо їхні основні принципи девелопменту, 
володіння та експлуатації.

Готель. Власником об’єкта є одна фізична чи юри-
дична особа, яка здає у короткотривале проживання 
кімнати (номери) та продає додаткові послуги (ресторан, 
конференц-зал, фітнес-зал, SPA-центр, прибирання тощо). 
Нерухомістю управляє власник або найняті ним готельні 
менеджери (часто у великих готелях це готельні операто-
ри). Об’єкт може функціонувати під власною вивіскою чи 
під брендом іншої компанії (тобто за франшизою).

Апарт-готель – це один із форматів (концепцій) вище-
згаданого готелю, де номери більші за площею та  мають 
невелику кухню. 
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Прибутковий будинок. Власником споруди (зокрема 
усіх приміщень у ній, фасадів, даху, інженерних мереж 
тощо, а також землі) є одна фізична чи юридична особа, 
яка здає у середньо- чи довгострокову оренду для про-
живання апартаменти чи квартири (юніти). Обслуговує 
інженерні мережі, розпоряджається всіма приміщеннями 
(здійснює property management) цього об’єкта 
нерухомості власник чи його уповноважений управитель. 
Певна особливість такого формату – відсутність додатко-
вих послуг, які фахово та централізовано надаються опе-
ратором у традиційному готелі.

Кондомініумний будинок. Власниками юнітів є багато 
різних осіб, які самостійно здають їх в оренду для серед-
ньо- чи довготривалого проживання. Property management 
здійснює сервісна (чи керівна) компанія. На Заході це так 
звана Home Owners Association (HOA), тобто асоціація 
власників (є аналогом нашого ОСББ), яка й володіє та 
обслуговує всі некомерційні приміщення будівлі, а також 
фасадні конструкції, дах, інженерні мережі, благоустрій 
прибудинкової території. У  кондомініумних будинках та-
кож немає додаткових послуг. 

Звідси випливає, що кондомініумний апарт-готель 
(тобто комплекс апартаментів з керівною компанією)  – 
це нежитлові приміщення для тимчасового проживан-
ня (як довго-, так і короткотермінового), із завершеним 
ремонтом, оснащені меблями, декором, із посудом 
тощо. У ньому є додаткові послуги, проте їх пропозиція 
обмежена. В кондомініумному апарт-готелі юніти на-
лежать різним власникам. Мотив девелопера такого 
проєкту – залучити фінансування, продавши апартаменти 
та торгові приміщення на нижніх поверхах індивідуальним 
інвесторам ще на стадії проєктування чи будівництва, 
і  якнайоперативніше та по максимуму вийти з проєкту. 
Повністю зробити останнє можливо лише продавши ко-
мусь компанію-власника решти (непроданих) громадських 
приміщень й інженерного оснащення будівлі, що залиши-
лись на балансі: коридори, технічні та зони загального ко-
ристування, фасадні конструкції, ліфти, дах і так далі. На-
голос на слові «комусь?».

НЮАНСИ УПРАВЛІННЯ 
КОНДОМІНІУМНИМ АПАРТ-ГОТЕЛЕМ
У кондомініумному апарт-готелі юніти належать різним 
власникам, які після купівлі передають їх у зворотну 
(невідкличну) оренду сервісній компанії-управителю, 
спеціально створеній девелопером під цей проєкт, для 
системної подобової суборенди юнітів гостям. Вона ж 
тримає у себе на балансі всі інші приміщення (громадські 
зони чи простори спільного користування, вхідну гру-
пу, технічні та службові приміщення) й елементи будівлі 
(ліфти, дах, фасадні конструкції тощо), загальнобудин-
кове інженерне обладнання тощо. Вона зобов’язана 
утримувати всю будівлю в належному робочому стані, 
делегована власником для безперешкодного досту-
пу до апартаментів (звісно ж, без порушення режиму 
приватності гостей чи довготривалих мешканців), за 
потреби оновлює, ремонтує чи переоснащує їх. Та-
кож ця сервісна компанія-управитель оплачує від імені 
індивідуальних власників комунальні послуги, податки 
на землю та нерухомість, а також здійснює розподіл і ви-
плату орендних дивідендів (частки чистого операційного 
прибутку з періодичного операційного звіту про роботу 
готелю, що надійшов їй від готельного оператора). Фак-
тично така компанія виконує роль ЖЕКу чи ОСББ. Її утри-
мання, а також накопичення чи витрати амортизаційних 
резервів на ремонт будівлі повинні оплачуватись усіма 
співвласниками апартаментів (у т. ч. примусово, тобто до 
розподілу орендних дивідендів). 

Готельний оператор, зі свого боку, веде щоденну 
операційну роботу готельного (готельно-ресторанного) 
підприємства, шукає та обслуговує гостей для максимізації 
завантаження (occupancy) та середньодобового тарифу 
(ADR), підбирає та утримує операційний персонал, виконує 
поточні дрібні (некапітальні) ремонти, веде франшизні 
взаємовідносини, якщо залучений відомий готельний 
бренд, далі переказує чистий операційний прибуток 
сервісній компанії-управителю (після сплати операційних 
готельних витрат й утримання свого гонорару).

У відносинах сторін є низка важливих нюансів. Напри-
клад, самі індивідуальні власники апартаментів не можуть 
змінити ані компанію-управителя (вона «нав’язана» деве-
лопером ще при продажі юніта), ані готельного оператора 
(це може зробити лише сторона, що уклала з ним контракт, 
тобто управитель). Якщо кондомініумний апарт-готель 
має значну кількість юнітів (наприклад, понад 150-200), 
то допускається, що певна частина з них при продажі де-
велопером може не повертатись у зворотну оренду під 
операційну роботу апарт-готелю, проте їх кількість має бути 
обмежена, щоб в операційному обороті завжди було аж ніяк 
не менше 100 «ключів», а логістичні потоки між постійними 
мешканцями апартаментів і готельними гостями номерів – 
строго розмежовані. Тоді такі власники (чи мешканці, 
користувачі) апартів, що не входять в операційний оборот, 
позбавлені права користування іншими приміщеннями, які 
пропонуються гостям готелю як додаткові послуги (фітнес-
зал, басейн, пральня тощо) за спецтарифом чи безкоштов-
но, і в них, напевно, буде вище «комірне» (тобто плата за 
експлуатаційні послуги сервісної компанії-управителя).

На випадок, якщо індивідуальний власник забажає про-
дати чи переуступити права на свій юніт, то серед істотних 
умов первинних договорів (купівлі-продажу/дарування 
апартаменту та його зворотної оренди, які безальтернатив-
но завжди переплетені в тандемі при підписанні) необхідно 
закласти умови щодо солідарної відповідальності першого 
(колишнього) та нового власників юніту за сплату можливих 
заборгованостей, а також «успадкування» (тобто збережен-
ня) умов зворотної оренди.

Це, звісно, лише декілька тонкощів взаємодії 
учасників кондомініумного апарт-готелю. Щоб такий 
бізнес був ефективним, договірна база для співіснування 
девелоперської та сервісної компанії-управителя з багать-
ма власниками має бути справедлива, прозора, проте до-
сить жорстка щодо поведінки індивідуального власника, 
детально прописана ще до старту продажу апартаментів 
(навіть до початку промоційної кампанії).

ВИБІР ПРОФЕСІЙНОГО ГОТЕЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА
Є два основні формати співпраці з готельним оператором 
(вітчизняним чи міжнародним). 

Перший – це франшиза, коли франчайзі, тобто власник/
девелопер об’єкта чи його афілійована компанія-орендар, 
отримує право на використання відомого бренду (вивіски/
назви) від готельної мережі, приєднує (апарт-)готель до 
її високотехнологічної системи бронювання та програми 
лояльності з розлогою клієнтською базою, а також, що кри-
тично важливо в Україні, – із самого початку мережа передає 
проєктантам девелопера детальні інженерні та дизайн-стан-
дарти та вимоги до оснащення й оформлення будівлі (апарт-)
готелю. В деяких випадках, зокрема в об’єктах вищого 
цінового сегмента/бренду, франчайзер може надавати по-
чаткову експертизу управління (manchising), а саме присилає 
свого генерального менеджера, який навчить персонал пра-
цювати за відповідними операційними стандартами та про-
цедурами, підготує та відкриє готель, виводитиме його на 
крейсерське завантаження протягом перших 2-4 років, після 
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чого власник (компанія-управитель) продовжить готельну 
експлуатацію своїми силами та кадрами. 

Другий формат співпраці – менеджмент-контракт, тобто 
залучення оператора до постійного управління об’єктом, 
починаючи від спільного ґрунтовного проєктування за 
вищезгаданими стандартами, постановки та ведення усіх 
бізнес-процесів, пов’язаних із наданням послуг тимча-
сового розміщення та додаткових сервісів, і це можли-
во як під брендом цієї ж готельної мережі (branded hotel 
operator), так і під власною вивіскою девелопера (так 
званий third-party hotel operator, хоча тоді тут відсутні 
стандарти бренду як такі). Тривалість менеджмент-кон-
тракту варіюється від 5  років для місцевої маловідомої 
управляючої компанії та до 25-30 років для відомих імен 
на кшталт Radisson або  Novotel.

В Україні є декілька готельних управляючих компаній, які 
могли б керувати апарт-готелями у 3-4-зірковому сегменті 
(зокрема й під міжнародними брендами):  DEOL  Partners, 
 Reikartz Hotel Group,  Premier Hotels and Resorts,  Ribas Hotels 
Group,  Ukrainian Hotel Management,  ArtBuild Hotel Group.

Серед найбільш імовірних і зацікавлених міжнародних 
операторів у 3-4-зірковому сегменті апарт-готельного про-
дукту в Україні можемо зазначити таких:  Accor (бренди 
Adagio, Adagio Access,  Novotel Suites, Swissotel Residences), 
 Louvre Hotels Group (Tulip  Residences, Tulip Residences 
Collection),  Radisson Hotel Group (Radisson Hotels Serviced 
Apartments, Park Inn by Radisson Serviced Apartments), 
 Wyndham Hotels & Resorts (Ramada Residences). Проте що-
разу вони вимагають засвідчити своїми корпоративними 
юристами чітку та жорстку договірну схему девелопмен-
ту кожного проєкту. Ніхто не хоче мати клопіт із багатьма 
різними власниками в одному будинку.  Hilton і   Marriott 
категорично не йдуть у кондомініумні проєкти. Група 
 IHG поки зважує ризики й адаптується, адже в країнах 
Східної  Європи цей кондомініумний тренд дуже популяр-
ний серед девелоперів, що дає можливість для прискореної 
експансії для готельних операторів.

Обираючи міжнародний бренд для кондомініумного 
апарт-готелю, передусім варто звернути увагу на низку 
критеріїв:
• географію – де представлена мережа. Для українського 

ринку варто звернути увагу на бренди, що оперують на 
теренах Східної та Центральної Європи;

• масштаби мережі, адже чим вона більша – тим більша 
клієнтська база;

• упізнаваність апарт-готельного бренду. Він має 
підвищувати цінність об’єкта, приносити додану 
вартість, приваблювати аудиторію своєю відомістю, 
стабільністю, певними особливостями, збільшуючи по-
казник завантаження та середньодобовий тариф;

• потенційну назву апарт-готелю, яка має «звучати», 
в ідеалі – щоб була добре відомою або ж, принаймні, ми-
лозвучною та легко запам’ятовувалася;

• крім того, необхідно відслідковувати ситуацію на ло-
кальному ринку, щоб дотримуватись умов конкуренції 
й уникати певного «канібалізму» між готелями однієї 
групи чи бренду (але різних власників) у тому ж місті чи 
туристичній дестинації.
Це первинні критерії відбору. А вже на подальших 

стадіях необхідно оцінювати всі умови (види явних і прихо-
ваних гонорарів і фільтрів тощо), які закладають франчай-
зери чи оператори у своїх жорстких контрактах.

З іншого боку, міжнародні оператори хоча й мають у своїх 
портфелях відомі бренди апарт-готелів, проте не дуже актив-
но співпрацюють у цьому форматі нерухомості та не завж-
ди погоджуються заходити у високоризикові кондомініумні 
проєкти (причини згадувались вище).
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Енергокомпанії та міські 
служби, що надають 
комунальні послуги

Податкові й інші державні 
контролюючі органи

(Д) HoldCo за дорученням індивідуальних 
власників сплачує за комунальні послуги

(Е) HoldCo за дорученням 
індивідуальних власників сплачує 
їхні податкові зобов’язання (податок 
на землю, податок на нерухомість тощо)

(Є) Оператор користується брендом/
торговою маркою, міжнародною системою 
бронювання та системою лояльності 
франчайзера, сплачує за це роялті 
та витрати за проведені бронювання

Міжнародний готельний 
франчайзер

(якщо залучений місцевий або 
whitelabel-оператор і лише 
куплене франшизне право 

користування відомим брендом)

Джерело: www.burfordmc.com
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1.

HoldCo (компанія-власник 
усього, крім юнітів) = Сервісна 

компанія = Управляюча 
компанія

3.

(Міжнародний) готельний 
оператор

Володіє: земельною ділянкою 
з благоустроєм, громадськими, 
технічними та службовими 
приміщеннями, коридорами 
(оснащеними, обігрітими й 
освітленими, з вбудованими/
побутовими/офісними/спеціальними 
меблями тощо), ліфтами, інженерними 
мережами (у т. ч. трубами, котельнею, 
чилерами тощо), пральним і 
прасувальним обладнанням, 
фасадними елементами зовнішніх стін, 
дахом і т. д. (основні фонди, капітальне/
некапітальне поліпшення, МПіО/FF&E)

Персонал: директорат, бухгалтерія 
(податки), інженери з експлуатації

Володіє своїм власним рухомим 
майном («засобами виробництва») 
для надання готельних послуг: 
оргтехніка та ПЗ, PMS (система 
управління готелем), малоцінні 
швидкозношувані предмети, пральне 
обладнання, білизна, кухонне 
обладнання, ресторанний посуд тощо 
(частина МПіО, т. зв. FF&E)

Персонал: управляючий, фінансовий 
контролер і бухгалтер, адміністратори, 
готельні менеджери з продажів, 
revenue-менеджер, покоївки, інженери, 
кухарі/бармени/офіціанти, охоронці 
(деякі служби/заклади можуть 
залучатися на аутсорсі, наприклад, 
кафе). Іноді майно оператора 
належить/перебуває на балансі 
в HoldCo, тоді доцільність оператора 
у схемі може бути переглянута 
(є ще питання бізнес-ризиків 
та оптимізації податків)

ФОП1... (аутсорс) ФОП2... (аутсорс)

2.

Індивідуальні власники 
апартаментів/юнітів

Володіє: готовим «під ключ» 
апартаментом/юнітом (нерухомим 
майном) й усім його внутрішнім 
оснащенням (рухомим майном), 
яке продається невіддільно: меблями, 
сантехнікою, кухнею, шторами, 
посудом тощо

Часто власниками апартаментів/
юнітів де-юре стають ФОПи покупців 
для уникнення податку на прибуток 
(на орендні дивіденди), яким 
обкладаються фізичні особи-власники

(A) HoldCo продає за договорами купівлі-
продажу оснащені апартаменти/юніти й тут же 
примусово бере у зворотну невідкличну оренду 
в індивідуального власника щойно проданий 
йому оснащений «під ключ» апартамент/юніт; 
як мінімум кількість таких зворотно орендованих 
апартаментів/юнітів має бути достатньою (понад 
80) для ефективного (ефект масштабу) здійснення 
конкурентної операційної роботи апарт-готелю

(Б) HoldCo утримує всю будівлю з її інженерною 
інфраструктурою, громадськими зонами 
та індивідуальними апартаментами/юнітами 
в належному робочому стані; безперешкодно має 
доступ, оновлює/ремонтує (капітально)/переоснащує 
апартаменти/юніти (т. зв. амортизаційні витрати); 
оплачує від імені індивідуальних власників 
комунальні послуги, податки на землю та нерухомість 
(т. зв. експлуатаційні витрати)

(В) HoldCo розподіляє та виплачує орендні 
дивіденди на особові рахунки індивідуальних 
власників за відповідним принципом (наприклад, 
залежно від площі апартаменту/юніту) як частку 
чистого операційного прибутку, що попередньо 
надійшов до HoldCo в операційному звіті від 
оператора, із відніманням амортизаційних 
та експлуатаційних витрат

(Г) Оператор веде щоденну операційну роботу 
готельно-ресторанного підприємства, шукає 
та обслуговує подобових готельних гостей, підбирає 
й утримує операційний персонал, виконує поточні 
дрібні (некапітальні) ремонти, веде взаємовідносини 
з франчайзером (якщо є міжнародний бренд). 
Переказує «орендну плату» у HoldCo, розраховуючи 
її за формулою як частку від NOP – чистого 
операційного прибутку після сплати операційних 
витрат, роялті та гонорару оператора



Апарт-готелі – це порівняно новий формат для ринку 
України, й консервативна аудиторія реагує на нього з пев-
ним застереженням. Водночас є певний сформований за-
пит, біль, який ця ніша може закрити. 

Наша команда переконана, що будь-які продажі по-
чинаються з продукту, його якісних характеристик. Тому 
про це подумайте ще на етапі розробки концепції за-
будови та архітектурного проєкту. У нашому випадку 
багатофункціональний комплекс  Kristal Plaza з апарт-го-
телем у його структурі, будівництво якого розпочалося 
у Львові на початку 2020 року, – це нерухомість, доповнена 
сервісом. Це комплексне рішення, яке містить об’єкт не-
рухомого майна, а саме апартаменти з ремонтом, меблями 
та  побутовою технікою, і, головне, зобов’язання забудов-
ника взяти на себе подальше управління й зробити з цього 
бізнес.

Цільовою аудиторією таких продуктів, на нашу думку, 
є  насамперед інвестори, які не вперше вкладають кош-
ти в нерухомість і в такий спосіб диверсифікують свої за-
ощадження. Вони також найбільш чітко розуміють ключову 
перевагу – мінімальне залучення у процес. 

Просуваючи проєкт апарт-готелю, основною ціллю 
є зібрати пул інвесторів із різних куточків України та світу, 
які мають інтерес до певної локації. Тому ключовою точкою 
у створенні апарт-готелів є правильно підібране розташу-
вання. 

До того ж треба пам’ятати, що ми маємо не лише по-
будувати об’єкт, а й перетворити його на ефективний 
операційний бізнес. Тому з перших днів потрібно заручити-
ся експертною думкою готельєрів, які зможуть визначити, 
чи виправданим є рішення зводити апарт-готель у певній 
локації та який конкретно формат обрати тощо. До при-
кладу, у світі є популярний формат кондомініумів – щось 
середнє між квартирою в оренду та готельним номером.

Якщо потенціал створення апарт-готелю все ж є, можна 
поговорити й про його просування. Методів, як приверну-
ти увагу покупця, є безліч:
• Бути online. Рекомендую приділити особливу ува-

гу своєму web-представленню, бути на мінімальній 
відстані від своєї ЦА та комунікувати зручними для неї 
методами: Facebook, Instagram, YouTube. Розгляньте 
можливість використання власного бренд-фейсу, блоге-
ра, який буде амбасадором вашого проєкту online.

• Огляд локації. В невеликих містах переважно дуже 
обмежений перелік цікавих об’єктів для інвестицій 
або їх просто немає. Тому клієнти радо інвестують, на-
приклад, у Львів, розуміючи, що місто розвивається 
і в довготерміновій перспективі така інвестиція оку-
питься в декілька разів. У такому випадку пропонуємо 
підготувати для потенційних клієнтів мініекскурсію, яка 
дасть змогу побачити всі плюси розташування вашого 

об’єкта. Особливу увагу приділіть перспективам району 
та планам міста щодо його розвитку.

• Бренд та експертність. Оскільки люди інвестують 
віддалено, важливою є репутація забудовника. Багато 
що залежить від його web-візитки та людей, які стоять 
за втіленням проєкту. Також важливими є відгуки та 
репутація в мережі. Тому варто потурбуватися про хо-
рошу презентацію компанії та її попереднього досвіду. 
Стануть у пригоді й особисті гарантії, наприклад, бренд 
керівника компанії, від якого здебільшого й залежить 
успіх проєкту.

• Акцент на унікальність. Найкраще привертати увагу, 
акцентуючи на своїх точках диференціації: що робить 
ваш проєкт особливим, відрізняє його від конкурентів? 
Це може стосуватися навіть фінансової моделі, формату 
виплат дивідендів у майбутньому.

Оскільки об’єкт  Kristal Plaza є інноваційним як із по-
гляду наповнення (коворкінг, конференц-зали, ресто-
ран, апартаменти й офісні приміщення в одній будівлі), 
так  і  архітектурних і дизайн-рішень, це стало основою 
для позиціювання нашого бренду. 

• Розробка професійного бізнес-плану. Клієнти хо-
чуть бачити конкретні цифри, бізнес-план. Тому важ-
ливим є замовлення його розробки з розумінням 
витратної та  дохідної частин готелю, а також фор-
мулювання принципу, за яким виплачуватиметься 
заробіток інвесторів. Наприклад, у нашому флагмансь-
кому проєкті  Kristal Plaza, який створюємо в партнерстві 
з  GBG Development, інвестори отримають частку від за-
гального заробітку готелю.

• Партнерства та колаборації. Ґрунтуючись на 
іноземному досвіді, раджу подумати над залученням 
оператора, готельного бренду або іншим партнер-
ством, яке зміцнить статус вашого проєкту. Це до-
поможе при залученні інвесторів, а також у процесі 
операційної діяльності забезпечить вищий тариф і про-
цент середньорічного завантаження готелю. 

Погодьтеся, що далеко не кожен девелопер наразі 
готовий перепрофілюватися на готельєра. Тому перш 
ніж запускати проєкт апарт-готелю, забудовникам вар-
то зважити всі «за» та «проти», замовити попередні 
дослідження, проконсультуватися та заручитися 
підтримкою відповідних спеціалістів.

www.apart.kristal.lviv.ua
www.griminvest.com

АПАРТ-ГОТЕЛІ: 
ЯК ПРИВЕРНУТИ УВАГУ 
ПОКУПЦЯ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ РИНКУ?
АВТОРСЬКА КОЛОНКА  ГРИГОРІЯ БОЙЧУКА, КЕРІВНИКА 
КОМПАНІЇ  GRIM INVEST, МАРКЕТИНГ-ДИРЕКТОРА ПРОЄКТУ 
БФК  KRISTAL PLAZA
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період локдаунів дитячий парк професій 
« Кідландія», що розташований у київському 
розважальному комплексі « Блокбастер», не 

боявся експериментувати. Оператор впроваджував 
передпродаж квитків, запускав онлайн-версії деяких по-
слуг, наприклад, онлайн-квести й онлайн-свята. Ці захо-
ди, звісно, не могли замінити повноцінну роботу об’єкта, 
але допомогли пережити важкий період. «Ми навчили-
ся бути дуже гнучкими та готовими до будь-яких подій. 
Однак « Кідландія» – це місто в мініатюрі, реалістичний 
простір, де діти можуть ознайомитися з різними 
професіями, поспілкуватися та відчути себе дорослими. 
Такий формат передбачає живе спілкування, емоційний 
контакт. Цю атмосферу неможливо повноцінно пере-
дати онлайн», – розповідає  Олена Русанова, керуюча 
дитячим парком професій « Кідландія».

Як зазначає  Євгенія Локтіонова, директор 
консалтингової компанії  UTG, оператори розваг 
чи не найбільше постраждали внаслідок пандемії. 
Якщо ритейл мав змогу працювати онлайн, видавати 
інтернет-замовлення, то розважальний сегмент був 
змушений зачинитися повністю чи працювати з обме-
женнями, що спричинило падіння відвідуваності та не-
гативно вплинуло на фінансові показники. Водночас 
збереглися зобов’язання операторів таких просторів 
щодо орендної плати, утримання персоналу, податко-
вих відрахувань, експлуатаційних витрат, а це призве-
ло до зростання заборгованості в умовах відсутності 
чи значного зниження товарообігу.

Найбільшими операторами розваг в Україні наразі є 
 Fly Kids (15 парків у 14 містах України),  PAPASHON (сім 
локацій  PAPASHON і  PAPASHON Kids у трьох містах), 
« Дитяча планета» (шість парків у шести містах), 
 Smile Park (три локації у трьох містах). Тоді як серед 
найбільших за площею розважальних центрів можна 
виділити сімейні парки розваг  Galaxy в  Blockbuster Mall 
і  Lavina Mall у Києві, але ці об’єкти перебувають під 
управлінням самих ТРЦ.

Гучного закриття розважальних центрів в Україні 
за останні півтора року не спостерігалося. Як при-
клад компанія  UTG наводить лише вихід сімейного 
розважального парку  Happylon із київського 
ТРЦ   Ocean  Plaza, також відбулось закриття мережі 
« Веселий Вулик».

Натомість нові договори оренди з розважальни-
ми центрами та парками розваг у період каранти-
ну також підписувалися, хоча приклади поодинокі. 
Як  повідомили в компанії  UTG, у ТРЦ  Planetа Mall 
у Харкові був підписаний договір із ДРЦ  Smile Park 
(2900 м2), також ще два ТРЦ –  Brama в Кам’янець-
Подільському та  S)mall у Вінниці перебувають на 
фінальній стадії підписання договорів із такими опера-
торами.

Торік відбулося відкриття  PAPASHON у київському 
ТРЦ  RETROVILLE. У мережі розважальних комплексів 
 PAPASHON і парків дитячих розваг  PAPASHON Kids 
кажуть, що підготовку щодо цього закладу було розпо-
чато задовго до пандемії, тому компанія виконала свої 
зобов’язання перед партнерами та запустила проєкт, 
попри складну ситуацію. Крім того, у 2021 році було 
завершено реструктуризацію дитячого містечка ком-
плексу  PAPASHON у львівському ТРЦ  Victoria Gardens 
та переформатування  PAPASHON Kids на мережевий 
формат. Однак оператору таки довелося закрити один 
із своїх розважальних комплексів в Одесі. Таке рішення 
було прийнято через низьку рентабельність об’єкта.

ПАНДЕМІЯ ЗАЛИШИЛА НЕГАТИВНИЙ 
СЛІД НА ІНДУСТРІЇ РОЗВАЖАЛЬНИХ 
ЦЕНТРІВ. САМЕ ЦЬОГО СЕКТОРА 
МАКСИМАЛЬНО ТОРКНУЛИСЯ 
КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ. ЯКЩО 
ОПЕРАТОРИ FASHION-СЕГМЕНТА 
Й ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
АКТИВНО ЙШЛИ В ОНЛАЙН, ТО ПЕРЕД 
СФЕРОЮ РОЗВАГ ЦЕЙ ШЛЯХ 
БУВ МАЙЖЕ ЗАКРИТИЙ. ПОПРИ 
СКЛАДНОЩІ, НА РИНКУ НЕ БУЛО 
ГУЧНОГО ЗАКРИТТЯ ТАКИХ ОБ’ЄКТІВ. 
ТРЦ ЗБЕРЕГЛИ ОПЕРАТОРІВ РОЗВАГ, 
ЯКІ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВАЖЛИВИМИ 
ОРЕНДАРЯМИ СУЧАСНИХ МОЛІВ.

У ЦЕНТРІ 
РОЗВАГ

ФОКУС

Текст: Тетяна Хом'як
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ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ
У періоди локдаунів і після них найгірше почувалися 
кіномережі й оператори розважального сегмента. Напри-
клад, як повідомила компанія  Alef Estate, що має низку 
торгових комплексів у Дніпрі, зокрема ТРК  « МОСТ-сіті», 
потік відвідувачів розважальних зон в  її об’єктах просів 
приблизно на 15-30%. 

Оскільки такі орендарі є якірними та формують 
основні потоки відвідувачів у зони їх розташування, то 
зниження трафіку негативно впливає й на товарообіг 
сусідніх операторів – додають у консалтинговій компанії 
  Colliers  Ukraine. Відвідуваність центрів розваг протя-
гом 2020 року була низькою з кількох причин: люди ста-
ли більше економити, зокрема й на розвагах, а також 
мінімізували перебування в громадських місцях. 

Крім цього, через адаптивний карантин у різних 
регіонах розважальні центри підпадали під різні обмежен-
ня. Загалом у 2020 році вони були близько п’яти місяців на 
вимушених «канікулах»: у березні зачинились через поча-
ток загальнонаціонального карантину, в листопаді працю-
вали лише в будні дні через карантин вихідного дня. А вже 
у 2021 році не працювали у січні та березні-квітні. «Для нас 
це було випробуванням на міцність. Багато закладів харчу-
вання та магазинів перейшли на онлайн-продаж і достав-
ку. Ми ж були вимушені призупинити діяльність», – каже 
  Наіля Крапівіна, директор,  Happy Kids Park. 

Дитяча розважальна зона  Happy Kids Park розпочала 
роботу у вересні 2019 року в київському ТРЦ  Dream Town. 
Після першого локдауну кількість відвідувачів впала на 
50%. На кінець 2020 і початок 2021 року показник знизив-
ся ще на 12-17%. Для підтримання життєдіяльності парку 
розваг й оплати всіх державних зборів і платежів, напов-
нення парку повинно сягати не менше 60% від можливо-
го – кажуть у компанії. Після останнього локдауну таких 
показників об’єкт не досягав навіть у вихідні дні. 

Відвідуваність локацій мережі  PAPASHON у  2020  році 
знизилася також у середньому на 50% порівняно із до-
карантинним періодом. «Порівнювати 2021 та 2020  роки 
поки що складно, оскільки через карантинні обмежен-
ня у 2021  році заклади працювали загалом близько 
двох місяців. Для забезпечення рентабельності роботи 

комплексів мережі нам необхідно повернутися до рівня 
відвідуваності 2019 року», – пояснює  Роман Михайленко, 
операційний директор мережі  PAPASHON.

Оператор зазначає, що протягом 2020 – першої поло-
вини 2021 року спостерігалося суттєве зниження серед-
нього чека, через що компанія почала шукати аудиторію 
у сегменті середній/середній мінус. «Використовуємо 
різні канали комунікації, оптимізуємо бюджети, ретельно 
відстежуємо результати й оперативно реагуємо на зміни 
середовища. Пандемія змусила нас здійснити істотну 
оптимізацію всіх процесів, витрат і персоналу. Деякі 
процеси були розпочаті ще  в  докарантинний період, 
але зміна середовища прискорила їх проведення», – 
розповідає  Роман Михайленко.

Позитивніша ситуація спостерігалась у київському 
ТРЦ  COSMO MULTIMALL. Тут стверджують, що завдяки 
реконструкції та модернізації падіння відвідуваності в роз-
важальних зонах не відбулося. А деякі розваги, зокрема 
льодова арена, боулінг і парк дитячих розваг, продемон-
стрували приріст відвідуваності щодо попередніх років.

Основними завданнями, які ставили перед собою 
у  « Кідландії», було максимально скоротити витрати, зберег-
ти «пускову» команду, знайти варіанти додаткових джерел 
доходів і не втратити зв’язок з клієнтами. Загалом у  2020 
і 2021  роках у періоди після локдаунів падіння трафіку 
цього об’єкта становило у середньому 30% порівняно 
з  аналогічними періодами 2019 року. Найбільше зниження 

ОПЕРАТОРИ РОЗВАГ ЧИ НЕ НАЙБІЛЬШЕ 
ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ. 
ЯКЩО РИТЕЙЛ МАВ ЗМОГУ ПРАЦЮВАТИ 
ОНЛАЙН, ВИДАВАТИ ІНТЕРНЕТ-ЗАМОВЛЕННЯ, 
ТО РОЗВАЖАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ БУВ ЗМУШЕНИЙ 
ЗАЧИНИТИСЯ ПОВНІСТЮ ЧИ ПРАЦЮВАТИ 
З ОБМЕЖЕННЯМИ



було зафіксовано в липні 2020  року, але до осені ситуація 
вирівнялася. У 2021  році спостерігається хороша динаміка 
в періоди, коли розважальним центрам дозволили працювати. 

«Нині в цьому сегменті спостерігаються ознаки 
відновлення. Низка операторів сподіваються до кінця по-
точного року наблизитися до показників 2019 року за 
відсутності нових потрясінь», – підтверджує  Ігор  Забо-
лоцький, провідний експерт   Colliers Ukraine у сегменті 
торговельної нерухомості.

РОЗВАГИ В ЧАС ПАНДЕМІЇ
Попри нелегкий період для розважальних центрів, вони 
зберегли свої площі у складі ТРЦ. «Пандемія, при всьо-
му своєму негативі, стала каталізатором, перевіркою 
на міцність. Якщо ТРЦ правильний, професійний, його 
не покидають орендарі. Потрібно домовлятися та разом 
переживати труднощі», – каже  Анжела Борисова, гене-
ральний менеджер комерційного центру  Alef Estate. 
З  початку пандемії у ТРК « МОСТ-сіті» цієї компанії за-
гальна площа дитячих розважальних центрів і парків 
розваг для дітей і дорослих не змінилася та займає 11% 
загальної площі об’єкта, а саме 6670 м2. 

У ТРЦ  COSMO MULTIMALL під час пандемії площі під 
розваги також не скорочувались і наразі займають близько 
16 000 м2 (23% площі об'єкта), з них понад 3000 м2 – ди-
тячий парк розваг. У поточному році тут відкрили парк 
віртуальних розваг площею 600 м2 і протягом трьох місяців 
очікується ще відкриття нової зони розваг для дітей і до-
рослих – повідомила  Юлія Федоренко, директор з мар-
кетингу ТРЦ  COSMO MULTIMALL.

У київському ТРЦ  Dream Town нині під заклади розваг 
відведено понад 10 000 м2; це орієнтовно 12% від його 
загальної орендної площі, не враховуючи кінотеатр, зоо-
парк, тир і прокат електротранспорту (дані актуальні для 
травня 2021 року). Період пандемії цей сегмент у ТРЦ пе-
режив без значних змін, і наразі об'єкт має плани щодо 
збільшення сектора спорту та розваг.

За словами  Ярослава Іванова, керівника департамен-
ту оренди компанії  Budhouse Group, площа операторів 
розваг у її об’єктах з початку пандемії не зменшилась і 
нині становить: у ТРЦ  FABRIKA в Херсоні – 5700 м2 (8,8%, 
два  оператори), у ТРЦ  Lubava в Черкасах – 1080 м2 (6%, 
один оператор), у ТРЦ  Forum Lviv у Львові – 1290 м2 (3,7%, 
один оператор).

Втім, через COVID-19 у ТРЦ  FABRIKA довелось перене-
сти з 2020 на 2021 рік реалізацію проєкту з розширення 
на 2000 м2 і часткового переміщення ДРЦ. Це було запла-
новано ще до пандемії в межах оновлення ДРЦ і появи в 
ньому нових складових, але буде реалізовано вже у  по-
точному році. Тож у ТРЦ  FABRIKA площа розважальних 
центрів збільшиться на 35%, а частка у структурі ТРЦ зро-
сте до майже 12%. «Якби була можливість, у ТРЦ  Lubava, 
як  і  в ТРЦ  Forum Lviv, орендарі теж розширили б свої 
площі. Водночас така ситуація не є показником відсутності 
негативного впливу пандемії. Це відповідь на актуальність 
збільшення форматів. Вона з’явилася до пандемії 
і пов’язана з необхідністю чи бажанням розширити асор-
тимент послуг. Фактор COVID-19 може тільки відстрочити, 
але не скасувати актуальність цього питання», – стверджує 
 Ярослав Іванов.

До пандемії якісні розважальні оператори виконували 
трафікогенеруючу функцію і, як каже  Євгенія Локтіонова, 
збережуть її далі. Та й загалом таку думку висловлюють 
і  девелопери, і керівні компанії ТРЦ. Найефективнішими 
з погляду залучення трафіку залишаться ДРЦ і кінотеатри. 
Водночас  Ярослав Іванов зазначає, що цю функцію опе-
ратори розважального сегмента збережуть тільки якщо 
будуть, як й інші оператори, відповідати часу, забезпечу-
вати технологічний розвиток і, як наслідок, підвищувати 
привабливість для все більш вимогливого споживача. 
«ТРЦ є складним організмом, інтерес до якого залежить від 

32

ФОКУС

Дитяча розважальна зона  Happy Kids Park (Київ)
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І, ЯК КАЖУТЬ ФАХІВЦІ, ЗБЕРЕЖУТЬ 
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кожного з операторів. Конкуренцію за відвідувача торгово-
розважальний центр і далі виграватиме в торгового центру 
при інших рівних умовах», – вважає  Ярослав Іванов.

СТАВКИ ОРЕНДИ
Орендні ставки для операторів розваг залежать від ос-
новних характеристик ТРЦ: розташування, форма-
ту, візуальної та транспортної доступності, концепції, 
відвідуваності, розміщення та розмірів секцій. Якщо вра-
ховувати Київ і регіональні міста, то, за даними  UTG, ціни 
коливаються в межах $4-12/м2/місяць (без урахування ПДВ 
й  експлуатаційних платежів). Як  уточнили в компанії, по-
при карантин, ставки для таких операторів не змінилися. 
Однак через пандемію, періодичне посилення обмежень 
і спричинені цим негативні тренди оплата регулюється 
знижками чи іншими пільговими умовами. 

Наприклад, у період дії суворих карантинних обмежень 
оператор  PAPASHON проводив переговори з усіма орен-
додавцями, намагаючись знаходити рішення, прийнятні 
для обох сторін: з деякими ТРЦ домовлялися про знижки, 

з іншими – про повне скасування орендних платежів. Нині 
мережа в індивідуальному порядку продовжує переговори 
з кожним ТРЦ залежно від конкретної ситуації. 

«Нині орендодавці зацікавлені в збереженні таких 
якірних операторів, як розважальні центри. В період 
діючих карантинних обмежень цей сегмент функціонує на 
умовах знижок при оплаті оренди. Розміри дисконту обго-
ворюються індивідуально, залежно від ситуації в  тому чи 
іншому регіоні. Наприклад, у період весняного карантину 
2021 року не всі міста України одночасно оголошували то-
тальний локдаун», – зазначає  Ігор Заболоцький.

В об’єктах компанії  Alef Estate, наприклад, були 
скасовані орендні платежі, знижувалася фіксована ставка 
чи орендарі переходили на чистий відсоток від товарообігу. 
Для оплати поточних рахунків надавались умови 
відтермінування.

 Ярослав Іванов зазначає, що в період дії обмежувальних 
заходів всі орендарі розважального сегмента в  торгових 
об’єктах компанії  Budhouse Group звільнялися від плати 
оренди, а в періоди між локдаунами умови оплати розгляда-
лися індивідуально, корегувалися залежно від оборотів, які 
демонстрували такі оператори.

А от у ТРЦ  Dream Town кажуть, що під час пандемії та 
локдаунів для всіх орендарів діяли загальні умови. Однак 
ТРЦ надавав маркетингові преференції розважальним опе-
раторам та інтегрував їх у програму маркетингу щодо про-
сування об’єкта. 

Таку ж підтримку надавали й інші ТРЦ. Наприклад, 
у  COSMO MULTIMALL у період повного локдауну по-
силювали комунікацію через власні канали, рекламу, 
крос-маркетинг, збільшували активність і просуван-
ня у соціальних мережах ТРЦ, зокрема з акцентом на 
операторів розважальних зон. У компанії  Alef Estate також 
на період повних локдаунів надавалась посилена рекламна 
підтримка розважальним орендарям. 

Підтверджують лояльність українських ТРЦ і самі 
розважальні оператори. «Орендна плата на період ого-
лошеного локдауну з нашого закладу не стягувалась. 
Обов’язковими були лише платежі для підтримки всіх 
систем, охорони майна й оплати комунальних послуг. 
Наразі ми працюємо за умовами договору», – розповідає 
 Наіля Крапівіна. 

ПЕРСПЕКТИВИ
Наразі успішне функціонування торгового комплек-
су неможливе без розважальної складової – переконані 
у ТРЦ  Dream Town. Водночас вона може змінюватись, до-
повнюватись і проходити стадії оновлення.

«Нині може виникати відчуття, що попит на послуги 
розважальних центрів упав. Є певний відсоток людей, які 
побоюються відвідувати громадські місця й економлять на 
розвагах. Однак, за нашими спостереженнями, на ринку 
є чинник відкладеного попиту. Якщо клієнти з якоїсь при-
чини не відвідують розважальні проєкти зараз, то  вони 
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ЗАПУСКАТИ НОВІ ПРОЄКТИ ПОКИ 
РИЗИКОВАНО – КАЖУТЬ ГРАВЦІ РИНКУ. 
ТОЖ ЯКЩО В НАЙБЛИЖЧІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 
Й ВІДБУДЕТЬСЯ ВІДКРИТТЯ РОЗВАЖАЛЬНИХ 
ЦЕНТРІВ, ТО ЦЕ БУДУТЬ ПООДИНОКІ ВИПАДКИ, 
А НЕ ГЛОБАЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ СЕКТОРА
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Парк дитячих розваг  PAPASHON Kids (Київ)

Сімейний розважальний комплекс 
 Smile Park (Харків)
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Останні півтора року ми спостерігаємо стрімкі зміни у сегменті 
торговельної нерухомості. Під впливом карантинних обмежень, 
через зростання онлайн-продажів і популярності віддаленої ро-
боти серед споживачів посилився попит на враження, які можна 
отримати, відвідавши торгово-розважальний центр. Такий об’єкт – 
нині та в майбутньому – це більше, ніж просто місце для шопінгу. 
Це простір з атмосферою, в якій людям приємно зустрічатися 
з друзями та взаємодіяти з представниками їхніх улюблених 
брендів. Відвідувачі ТРЦ розраховують на те, що їхній досвід 
офлайн-шопінгу буде цікавішим, ніж здійснення покупок через 
інтернет. І ця тенденція поширюється по всьому світу. 

Відповідно до звіту консалтингової компанії Kearney «Майбутнє 
торгових центрів», керівним компаніям треба освоїти два набори 
технологій для забезпечення належного рівня обслуговування 
відвідувачів:
1. Технології, які споживачі використовують у повсякденному 

житті: мобільні телефони, планшети та додатки, що на них вста-
новлюються. Наприклад, ми як керівна компанія ТРЦ   Gulliver 
задумалися про помічника для шопінгу та вибрали варіант 
індивідуальної розробки чат-бота для декількох каналів/
месенджерів. Наразі ми працюємо над удосконаленням цього 
персонального помічника GulliverKyivBot. 

2. Технології, які використовують для аналізу вподобань клієнтів. 
Для глибшого розуміння, чому саме надає перевагу цільова 
аудиторія ТРЦ, недостатньо просто моніторити загальну 
кількість відвідувачів і динаміку цього показника. Щоб забезпе-
чити керівну компанію надійною базою для прийняття рішень, 
необхідно аналізувати розподіл потоків споживачів усередині 
об’єкта, що дає змогу оцінити ефективність маркетингових 
заходів, силу та привабливість окремих орендарів. Тому ми 
оновлюємо систему підрахунку відвідувачів у  ТРЦ   Gulliver, 
аналіз даних якої дасть змогу «підсвітити» сильні та слабкі зони 
в ТРЦ, визначити пікові години для магазинів різних категорій, 
тим самим краще зрозуміти споживчі патерни, оцінити 
популярність якірних орендарів і виявити «неформальних 
якорів».
Загалом така інформація слугує суттєвою підмогою для 

розробки спільних активностей і побудови взаємовигідного 
співробітництва між керівною командою ТРЦ і ритейлерами. 
В  кінцевому підсумку, покупець голосує не тільки гаманцем, 
а й ногами, а аналітика трафіку буквально дає змогу почути цей 
голос.

НОВІ ІНСТРУМЕНТИ 
ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТРЦ

АВТОРСЬКА КОЛОНКА МАРИНИ КРЄСТІНІНОЇ, 
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ, БФК GULLIVER

будуть раді повернутися до звичного способу жит-
тя, щойно ситуація стане сприятливішою. Це дає нам 
змогу з оптимізмом дивитися в майбутнє»,  – каже 
 Олена  Русанова. На її думку, «домашній» режим 
сформував нові споживчі звички, але навіть в умовах 
глобальної діджиталізації поки не з’явився формат, 
здатний повноцінно замінити емоції та враження, які 
отримують споживачі, виходячи з  дому та відвідуючи 
розважальні центри. 

Запускати нові проєкти поки ризиковано – кажуть 
гравці ринку. Тож якщо в найближчій перспективі 
й  відбудеться відкриття розважальних центрів, то це 
будуть поодинокі випадки, а не глобальне зростання 
сектора. «Можна також прогнозувати, що в разі повто-
рення локдаунів невеликі компанії можуть піти з рин-
ку», – каже  Олена Русанова.

Попри те, що планувати та прогнозувати терміни 
відкриття нових проєктів зараз вкрай складно, 
у  « Кідландії» розуміють, як важливо не зупинятися 
в розвитку навіть у період кризи. Під час пандемії опе-
ратор запустив роботу нової ігрової станції та найближ-
чим часом планує облаштувати ще дві в партнерстві з 
українськими компаніями.

Для того щоб приймати рішення про розширення, 
мережі  PAPASHON потрібно пропрацювати хоча б пів 
року без локдаунів та обмежень, і тільки після аналізу 
піднімати це питання на обговорення. Втім, у компанії 
звертають увагу на те, що на ринку спостерігається 
дефіцит розважальних центрів, зокрема у структурі 
ТРЦ. «Ми бачимо в цій ситуації великий потенціал 
для розвитку сектора протягом найближчих чотирьох 
років», – каже  Роман Михайленко.

У планах  Happy Kids Park, що нині має одну локацію 
в Києві, був запуск у роботу нових розваг у наяв-
ному закладі, а також розглядалося питання про 
відкриття схожої дитячої зони. Але через підвищення 
ризиків компанія поставила на паузу реалізацію нових 
проєктів. «На мою думку, через нестабільну економіку 
та непередбачувану ситуацію розвиток ринку розваг 
сповільнився, а в деяких моментах – призупинився», – 
каже  Наіля Крапівіна. 

А от девелопери та консалтингові компанії 
оптимістичніше дивляться на перспективи роз-
важального сектора. Адже для ТРЦ, зокрема 
суперрегіональних об’єктів, така складова є і буде чи 
не найважливішою у системі орендарів. «Відвідувачі 
приходять до ТРЦ не лише для здійснення покуп-
ки, а більшою мірою для отримання нових емоцій 
і досвіду», – пояснює  Євгенія Локтіонова. «Переконана, 
що розважальна складова продовжуватиме успішно 
функціонувати, оскільки саме такі оператори дають по-
купцям емоції, які допомагають переманити їх з онлай-
ну в офлайн», – додає  Анжела Борисова. 

Тож очікується, що наявні розважальні центри 
змінюватимуться залежно від нових трендів і по-
треб аудиторії, з’являтимуться нові локації. «На рин-
ку як  і раніше є певна кількість гравців, які готові об-
говорювати реалізацію досить масштабних проєктів 
у якісних ТРЦ, попри те, що часи для розваг зараз 
важкі»,  – каже  Ігор Заболоцький. Він зазначає, що 
глобально офлайн рухається в напрямі розвитку ТРЦ 
як місць соціалізації та проведення часу, а не тільки 
шопінгу. А це неможливо без розвитку сегмента розваг 
і послуг у їхньому складі. За даними   Colliers Ukraine, 
нові ТРЦ в Україні нині проєктуються з більшими гро-
мадськими зонами, сегментом розваг, майданчиками 
для івентів.



важаючи на доступну відкриту 
інформацію щодо результатів 
«  Епіцентр К» у 2020 році, минулий 

рік виглядає для групи компаній доволі 
вдалим. Що вдалося виконати з планів 
на 2020 рік, а що – ні?
Це був досить складний для всієї країни рік, але будь-
які виклики відкривають перед нами нові можливості. 
У відповідь на них ми запустили нові напрями – «Засо-
би захисту» й «Аптеки 100+», продуктові супермаркети 
FOOD market.

З іншого боку, карантинні обмеження не могли не 
вплинути на наші показники діяльності. До них не був 
готовий жоден ритейл-бізнес. Тому карантинні обме-
ження стали причиною суттєвих втрат для торгівлі. 
Якщо говорити про групу компаній «  Епіцентр К», 
то саме ритейл-напрям постраждав найбільше.

Однак що стосується нових відкриттів, то ми викона-
ли свій план у 2020 році та дуже оптимістично плануємо 
роботу на 2021-2022 роки. Ми завжди ставимо перед 
собою надзвичайно амбіційні цілі, й наш інвестиційний 
план є дуже вимогливим передусім до нас самих. Саме 
тому бюджет інвестицій на найближчі два роки, який ми 
запланували у грудні 2020, становить $1,78 мільярда.

ГРУПА КОМПАНІЙ «ЕПІЦЕНТР К»* 
РОЗВИВАЄ 5 СВОЇХ РИТЕЙЛ-
НАПРЯМІВ, СЕРЕД НИХ ГАЛЕРЕЇ 
ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ «ДЕКО», 
МАГАЗИНИ ТОВАРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ 
E.PIC, СПОРТИВНІ МАГАЗИНИ 
 INTERSPORT, ПОЗА МЕЖАМИ ВЛАСНИХ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ЦЕНТРІВ. ЗА СЛОВАМИ 
ВОЛОДИМИРА ГОНЧАРОВА, 
ЗАСТУПНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРА З РОЗДРІБНОЇ 
ТОРГІВЛІ «  ЕПІЦЕНТР К», ІНШІ РИТЕЙЛ-
НАПРЯМИ ТАКОЖ МОЖУТЬ ПІТИ ЦИМ 
ШЛЯХОМ. «МИ РОЗГЛЯДАТИМЕМО 
МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ КОЖНОГО 
З НИХ У ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНІ 
ЦЕНТРИ УКРАЇНИ», – КАЖЕ ВІН.

ЕПІЦЕНТР 
РИТЕЙЛУ
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Текст: Тетяна Антонюк

*У групу компаній «  Епіцентр К» входять мережа 
торговельних центрів «Епіцентр» (з 20 shop-in-shop 
концептами), будівельно-господарські гіпермаркети 
« Нова лінія», онлайн-магазин, агрохолдинг «Епіцентр 
Агро», заводи керамічної плитки, деревообробний 
завод. Група ексклюзивно розвиває мережі магазинів 
товарів для спорту  Intersport (Швейцарія),  4F (Польща) 
та   The Athlete’s Foot (США) в Україні. Також має власні 
логістичні потужності. 



Яких антикризових заходів Ви вживали, аби 
мінімізувати вплив карантину на діяльність 
групи, зокрема на торговий/ритейл-напрям?
Передусім це пришвидшення темпів розвитку нашо-
го онлайн-напряму. Протягом 2020 року нам вдалося 
суттєво посилити позиції на ринку інтернет-продажів. 
Окрім цього, наш онлайн-магазин у 2020 році став 
маркетплейсом. Ми пришвидшили процеси запровад-
ження інноваційних технологій і сучасних клієнтських 
сервісів. Це саме той випадок, коли пандемія стала по-
тужним поштовхом для дій і розвитку.

Торік було відкрито сім нових торговельних 
центрів «Епіцентр» у різних регіонах 
України. Скільки загалом було збудовано 
нових площ, скільки інвестували 
у їх будівництво?
У 2020 році ми багато інвестували не лише в будівництво 
з нуля та реконструкцію діючих торговельних центрів, 
але й активно нарощували земельний банк під майбутні 
проєкти. Крім цього, для підсилення онлайн-напряму ми 
відкрили логістичний комплекс у Калинівці (Київська об-
ласть), інвестувавши кошти у закупівлю сучасного облад-
нання та будівельні роботи. Також ми відкривали Центри 
видачі замовлень (ЦВЗ) і магазини за межами наших тор-
говельних центрів. Загалом у розвиток ритейл-напряму 
було вкладено 6,38 мільярда гривень. Це левова частка 
всіх інвестицій групи компаній «  Епіцентр К» у 2020 році, 
які становили 10,3 мільярда гривень.

Які плани щодо подальшого розвитку 
мережі «Епіцентр»? Скільки нових об’єктів 
буде відкрито у 2021 році та де саме?
Наш інвестиційний план на 2021-2022 роки передбачає 
відкриття 50 торговельних центрів різних форматів 
по всій Україні. З початку року вже працюють після 

реновації шість об’єктів. На цей рік заплановано за-
пуск великого ТЦ у Харкові, який ми раніше закрили 
на реконструкцію. Це унікальний проєкт – ми повністю 
розібрали будівлю та зводимо з нуля абсолютно новий 
ТЦ з усіма найновішими концептами shop-in-shop. Та-
кож плануємо будівництво потужного ТЦ у Львові, тре-
тього ТЦ в Дніпрі, четвертого в Одесі та ще двох у Києві. 
Для відкриття у столиці ми орендуємо приміщення 
в третій черзі ТРЦ  Blockbuster Mall, а також придбали 
на аукціоні за 277 мільйонів гривень земельну ділянку 
площею 4 гектари на перетині вулиць Березняківська 
та Дніпровська набережна.

Окрім цього, у нас великі плани щодо експансії 
в  невеликі міста з нашими торговельними центра-
ми оптимального формату. Зокрема, плануємо їх 
відкриття в Одеській області та масштабне розши-
рення в  Донецькій і Луганській областях, щоб дати 
можливість мешканцям, які відновлюватимуть свої 
оселі, мати доступ до товарів мережі «Епіцентр».

Я назвав регіони, щодо яких ми маємо найбільші 
плани, але загалом ми будуватимемо ТЦ абсолютно по 
всій території України: Нікополь, Ізмаїл, Олександрія, 
Обухів та багато інших містечок.

На реалізацію цих планів ми маємо намір направити 
$706,5 мільйона у 2021-2022 роках.

Окрім нових відкриттів торік було 
перебудовано шість ТЦ. Скільки 
«Епіцентрів» плануєте реформатувати 
у 2021 році та за яким принципом обираєте 
об’єкти, що підлягають реновації? 
Передусім ми перебудовуємо ті ТЦ, які морально 
застарілі та потребують змін. Поступово плануємо 
зробити реновацію усіх наших об’єктів. Торік було 
оновлено наш другий ТЦ у Дніпрі, а наразі триває 
реновація першого ТЦ «Епіцентр» у цьому місті. Також 
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ми перебудовуємо ТЦ у Полтаві. Тобто ми поступово 
рухатимемося за планом реновації. 

Які основні роботи проводяться в процесі 
реновації: наприклад, розширення площі, 
зміна розташування відділів тощо?
Проводимо всі перелічені роботи. Там, де є можливість 
збільшити площі, – обов’язково збільшуємо. Оскільки у 
нас останніми роками з’явилося багато нових торгових 
департаментів, а крім цього – постійно з’являються нові 
товарні групи. У такий спосіб ми розширюємо асорти-
мент, що потребує додаткових торгових площ. Напри-
клад, у Полтаві ми придбали сусідню земельну ділянку 
та збільшили торговельний центр завдяки добудові. У 
такий же спосіб розширюємо ТЦ у Дніпрі. А в Запоріжжі 
при реновації гіпермаркету « Нова лінія» на «Епіцентр» 
не було можливості докупити земельну ділянку, тому ми 
зробили реконструкцію в межах наявної забудови.

На якому етапі перебуває процес 
переформатування будівельно-
господарських гіпермаркетів « Нова лінія»** 
на торговельні центри «Епіцентр»? Коли 
планується повне його завершення?
Ми поступово рухаємось за планом проведення ребрен-
дингу мережі « Нова лінія» на «Епіцентр». Як я вже зазна-
чив, у березні ми здійснили перехід під бренд «Епіцентр» 
гіпермаркету « Нова лінія» на Нікопольському шосе в 
Запоріжжі, який розпочав роботу ще у 2008 році. Те-
пер у цьому місті працюють три ТЦ «Епіцентр». Наступ-
ним кроком, швидше за все, буде переформатування 
«Нової лінії» у Херсоні. Поступово ми повністю заверши-
мо цей процес. Однак зазначу, що доцільність ребрен-
дингу деяких гіпермаркетів « Нова лінія» наразі викликає 
сумніви з погляду локації. Наприклад, в Одесі на відстані 
одного кілометра розташовані « Нова лінія» й «Епіцентр». 
Робити поруч два «Епіцентри» не є логічним. Також під 
питанням ребрендинг «Нової лінії» в Дніпрі та Харкові. 
Наразі ми перебуваємо на етапі планування та розробки 
нового, іншого концепту для цих об’єктів.

Декілька років тому група почала розвивати 
в Україні мережу  Intersport, а торік 
запустила перші в нашій країні магазини  4F 
і   The Athlete’s Foot. З чим пов’язаний вивід 
на ринок саме брендів товарів для спорту? 
Чому акцент саме на спортивних мережах?
Насправді ми не робимо акцент на якомусь одному 
сегменті. Ми приділяємо рівноцінну увагу розвитку 
всіх наших торгових напрямів – і тим, які з нами ще від 
моменту створення мережі, і найновішим ритейл-кон-
цептам компанії: FOOD market (продуктовий супермар-
кет), «Аптека 100+», «Деко» (галереї товарів для дому), 
«Центр Меблів», E.PIC (магазини товарів для дітей), 
Lapki (зоомагазини),  Intersport (товари для спорту), «Ав-
томол» (магазини автотоварів), «ЦЕ ТЕ» (центри техніки 
й електроніки). До того ж «Деко», E.PIC та  Intersport 
здійснили вихід за межі наших торговельних центрів 
й успішно розвиваються. Я впевнений, що інші наші 
ритейл-напрями також підуть цим шляхом. Ми  окре-
мо розглядатимемо можливості виходу кожного з них 
у торгово-розважальні центри України.

Що стосується спортивних брендів, то залучаю-
чи їх до нашого портфеля, ми керуємося передусім 
цінністю, яку вони несуть для покупців. Наприклад, 
 The Athlete's Foot відрізняється тим, що в магазинах 
представлені лімітовані лінійки товарів, які мають об-
межену кількість у світі.  4F – це польський бренд, який 
дуже добре зарекомендував себе як у Польщі, так і на 
інших ринках. У багатьох країнах він виступає спонсо-
ром Олімпійської збірної.

У 2021 році група планує розширити 
представництво брендів  Intersport, 
 4F і   The Athlete’s Foot в Україні, 
відкривши понад 30 магазинів. Де вони 
будуть розташовуватися? Які вимоги 
до орендованих площ?
Ми не обмежуємо себе у виборі локації для розміщення 
торговельних центрів і брендів за межами мережі. 
Ми вивчаємо кожну пропозицію щодо доцільності 
реалізації проєкту, при досягненні вигідних умов 
співпраці приймаємо рішення. Найперша вимога – 
якісна локація. Умови співпраці в кожному окремому 
випадку визначаються шляхом проведення перемовин. 
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**Станом на червень 2021 року мережа « Нова лінія» 
охоплювала 10 гіпермаркетів.

Група компаній «  Епіцентр К» відкриває магазини «Деко», E.PIC 
та  Intersport за межами своїх торговельних центрів
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РИТЕЙЛ

Коли ми заходимо в той чи інший ТРЦ, нам важли-
во, щоб сусідство відповідало нашому продуктовому 
напряму. Наприклад, для магазина  Intersport має бути 
локація, де поруч також розташовані спортивні мага-
зини. В цьому немає нічого унікального, у такий спосіб 
розміщуються бренди в усіх професійних ТРЦ. Але ми 
все одно розглядаємо кожен окремий випадок і лише 
тоді приймаємо рішення.

Що стосується планів, то ми прийняли рішення 
активізувати процес відкриття нових магазинів наших 
спортивних брендів, оскільки через карантинні об-
меження цей процес суттєво сповільнився. Зараз ми 
віримо, що більшість проблем позаду й ми можемо по-
вернутися до інтенсивного розвитку. Маємо на меті до 
кінця року відкрити 10 нових магазинів  4F поза межа-
ми «Епіцентрів». Також ми хочемо додати ще 5-6 нових 
магазинів  The Athlete's Foot до двох діючих. І дивимось 
на можливості розширення магазинів  Intersport за ме-
жами наших ТЦ. Наразі в нас працює 8 таких магазинів 
і до кінця року може з’явитися ще близько 5, в тому 
числі в Києві. Крім цього, ми відкриваємо  Intersport 
у всіх наших нових ТЦ.

Зі слів деяких експертів ринку, під час 
карантину збільшилися продажі спортивних 
товарів. Чи відчула це Ваша компанія? 
Чи був підвищений попит на такі товари?
Так, був. Ми також відчули цю тенденцію.  Intersport по-
казав високу динаміку зростання. Особливо на початку 
пандемії істотно підвищився попит на фітнес-аксесуари 
та товари, пов’язані із заняттями вдома. Адже фітнес-
клуби були закриті. Крім цього, у 2020  році значно 
підвищилися продажі велосипедів. Тривалий час не 
працював громадський транспорт, тож люди поча-
ли шукати інші способи пересування. Епідемія всім 
показала необхідність піклуватися про здоров’я та 
бути в  хорошій фізичній формі для того, щоб мати 
можливість легко побороти вірус. І ми спостерігали, 
як багато людей під час пандемії починали займатися 
спортом. Особливо помітно це було серед молоді.

Через це в нас суттєво зростає продаж спор-
тивного одягу та взуття. Молодь, а також старше 
покоління все частіше віддають перевагу зручному 
спортивному одягу, жінки відмовляються від підборів 
на користь кросівок. Віддалений формат роботи дав 
змогу багатьом перейти на зручніший повсякденний 
одяг. Це відображення загальних трендів у світі щодо 
зростання популярності ведення здорового способу 
життя. Під час пандемії вони тільки посилилися.

Водночас якщо динаміка продажів одягу та взуття 
все ще дуже хороша в цьому році, то продажі фітнес-
аксесуарів і велосипедів дещо сповільнилися че-
рез низку чинників. По-перше, торік значна частина 
споживачів задовольнила свої потреби в таких товарах, 
які не потрібно купувати щороку. По-друге, на продажі 
спортивних товарів істотно впливають погодні умови, 
а в цьому році тепло прийшло досить пізно.

Які плани групи щодо розвитку нових 
торгових напрямів, зокрема FOOD market 
і «Аптека 100+», на 2021 рік? Вони будуть 
представлені винятково у структурі власних 
ТЦ «Епіцентр» чи є плани відкриття в інших 
локаціях? 
Передусім ми плануємо розвивати нові напрями 
FOOD market й «Аптека 100+» у наших ТЦ «Епіцентр». 
Далі ми вивчатимемо можливості та необхідність 

Наразі стратегія групи «  Епіцентр К» передбачає охоплення 
магазинами FOOD market усіх торговельних центрів цієї компанії

У 2020 році мережа  Intersport, яку на українському ринку 
розвиває група компаній «  Епіцентр К», показала високу 
динаміку зростання продажів
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Пандемія Covid-19/20, карантин і локдауни спровокували зміни, 
які безумовно вплинули на роботу торгово-розважальних центрів, 
їхню операційну діяльність та управління, змусили по-новому 
подивитися на суспільні реалії та майбутні стратегії. Але що 
цікаво, вона зрештою не погіршила споживчі настрої у такій мірі, 
як це спостерігалось у попередні кризові періоди. Так, індекс спо-
живчих настроїв (ІСН), який досяг 12-річного максимуму у вересні 
2019  року – 97,5 пункту, з розповсюдженням COVID-19 станом 
на грудень 2020 року знизився до 65,7 пункту, тоді як у 2014 році 
цей показник не перевищував 40 пунктів.

У 2021 році стали помітними нові тенденції для залучення 
відвідувачів до ТРЦ, які постійно трансформуються. Концептуально 
ТРЦ давно перестали бути просто скупченням магазинів і перетво-
рилися на місце проведення дозвілля та відпочинку. Під впливом 
меседжів про безпеку змінилась work-life модель і посилилась потре-
ба у соціалізації поза домом. Відвідувачі ТРЦ почали більше цінувати 
сервіс, комфорт, розуміючи додану вартість цих опцій. Окрім того, 
відчувається також підвищений запит на емпатію та емоції.

Нині, як ніколи раніше, набувають нового значення 
колабораційні проєкти, коли В2В-партнери зі схожими цінностями 
та цілями об’єднуються, посилюючи один одного у В2С-площині 
торговельних центрів.

Так, група компаній CPG разом з ІТ-компанією  Solid Brain розро-
били цікавий soft-продукт Service 24, який дає змогу активно залу-
чати відвідувачів до управління ТРЦ.

Суть програми полягає у тому, що кожен відвідувач може за-
лишити відгук чи скаргу щодо послуг з клінінгу, роботи технічних 
та інженерних служб. Наприклад, відвідувач побачив у ліфті ТРЦ 
брудну підлогу (пролитий напій, морозиво тощо). За допомо-
гою смартфону він може відсканувати QR-код, який розміщено 
у відповідній зоні у ТРЦ, написати повідомлення і залишити 
фото. За лічені секунди ця інформація автоматично потрапляє до 
відповідального адміністратора та представника аутсорсингової 
служби, які швидко можуть усунути цю проблему та надати зво-
ротний зв’язок. У такий спосіб відвідувач стає активним учасни-
ком процесу управління ТРЦ і через прямий зв’язок може відразу 
побачити реакцію на свої дії. Це дає йому відчуття приналежності 
до життя ТРЦ, створює додаткову лояльність і стає першим етапом 
для вираження емоцій без публічних звернень у соцмережах.

Для будь-якого об’єкта комерційної нерухомості програма 
Service 24 – це можливість бути на крок попереду. Цифровізація, 
автоматизація й оптимізація бізнес-процесів неминучі, вони да-
дуть змогу багатьом ритейлерам залишатися конкурентоздатними. 
Крім того, такий підхід пришвидшить реакцію на зміни уподобань 
споживачів і дасть можливість покращити обслуговування.

www.cpg.fm

ЗАЛУЧЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ 
ДО УПРАВЛІННЯ ТРЦ. НОВЕ 
SOFT-РІШЕННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
РОБОТИ ФАСІЛІТІ-КОМАНД
АВТОРСЬКА КОЛОНКА СЕРГІЯ КОЗОЛУПА, 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГРУПИ КОМПАНІЙ 
«КЛІНІНГ ПРО-CPG»

виходу за їхні межі. Наразі стратегія передбачає 
охоплення магазинами FOOD market й «Аптека-
ми 100+» усіх наших ТЦ.

Одночасно з розвитком офлайн-
проєктів в останні роки мережа 
«Епіцентр» активно нарощує онлайн-
присутність і відкриває Центри видачі 
інтернет-замовлень. Вони розташовані 
й у ТЦ «Епіцентр», і поза їх межами. 
Скільки наразі є таких точок видачі? 
І як обираєте для них локації?
Нині наша мережа Центрів видачі замовлень 
налічує 93 об'єкти, з них 9 – за межами мережі 
«Епіцентр». Рішення щодо відкриття того чи іншого 
ЦВЗ ухвалюється за тими ж принципами, що й ТЦ 
і магазини. Ми розглядаємо всі пропозиції, ретель-
но їх вивчаємо, і якщо локація задовольняє нас за 
всіма параметрами, трафіком і ціною, ухвалюємо 
рішення про відкриття.

Група «Епіцентр» має доволі 
розгалужений ритейл-портфель. 
Чи плануєте далі його розширювати, 
виводити на ринок нові закордонні 
бренди тощо?
Ми не ставимо собі ніяких обмежень для залучен-
ня того чи іншого бренду. Торік ми підписали пря-
мий контракт про постачання продукції в наші ма-
газини з відомою спортивною компанією  Nike. Так 
само ми відкриті до розгляду пропозиції співпраці 
з будь-яким іншим іноземним брендом.

Водночас сегмент роздрібної торгівлі спортив-
ними товарами у світі має досить вузьку структу-
ру. На цьому ринку, по суті, представлено кілька 
найвідоміших брендів, їх склад практично не 
змінюється вже багато років. Майже з усіма ними 
ми вже працюємо.

Усі великі спортивні бренди наразі розуміють 
важливість інтернет-продажів. Вони все більше 
фокусуються на комунікації з потенційними 
клієнтами через онлайн-канал. Те ж стосується 
і  самих продажів. Ми співпрацюємо з такими 
брендами, як  Nike,  Adidas,  Puma,  Asics тощо, і 
для всіх них важливо, як ми ведемо роботу он-
лайн. Вони цінують партнерів, які зараз сильні 
в інтернет-просторі та мають потенціал до 
збільшення потужностей цього напряму. І на-
впаки – їм не цікаві партнери, які не розвивають 
електронну торгівлю і тому можуть у найближчій 
перспективі втратити частину ринку. Вони не 
вірять, що традиційний ритейл має перспективи 
без онлайн-напряму.

В Україні досі більше купують у традиційному 
роздробі, однак інтернет-продажі ростуть. 
Традиційний ритейл ще довго випереджатиме 
онлайн. Та якщо до пандемії компанії вважали, 
що 10% товарообігу онлайн – це хороший по-
казник і до нього треба йти, то зараз багато хто 
вже переступив цю позначку. Зокрема й мережа 
 Intersport в Україні. Її онлайн-продажі за минулий 
рік збільшилися до 12-14% у структурі загальних 
продажів. До початку пандемії цей показник ста-
новив 5-6%. Мета на найближчі роки – дійти до по-
значки 20%, і ми впевнено до неї рухаємося.



В цьому році легше переніс тотальні обмеження

Було важко, але ми були більш готові до чергового
закриття локацій, ніж навесні 2020

Цього року ситуація погіршилася 

Вплив можна оцінити на рівні минулого року

 COLLIERS UKRAINE: ВПЛИВ ВЕСНЯНОГО 
КАРАНТИНУ 2021 НА РИТЕЙЛЕРІВ УКРАЇНИ
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ЯКЩО ПОРІВНЮВАТИ ВЕСНЯНИЙ КАРАНТИН 2020 
З ВЕСНЯНИМ КАРАНТИНОМ 2021, ВАШ БІЗНЕС: 

ЧИ ПОКРИВАВ ДОХІД З ОНЛАЙН-КАНАЛІВ ЗБУТУ 
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ КОМПАНІЇ?

РИТЕЙЛ

4242

Не маємо онлайн-каналів збуту

До 20%

На 20-40%

На 40-60%

На 60-99%

Так, повністю

2020

0%

100%

2021

4% 3%

4% 3%

11% 13%

7%
16%

39%

29%

34% 36%



Інше

Перегляд умов з орендодавцями

Зменшення маркетингових бюджетів

Закриття деяких локацій

Скорочення (звільнення) працівників

Переведення працівників у відпустку за свій рахунок

43

ЯКІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ БУЛИ ЗАПРОВАДЖЕНІ ВАМИ 
ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ЦЬОГО РОКУ?*

ЧИ ВПЛИНУЛИ ЧЕРГОВИЙ ЛОКДАУН І КРИЗА 
НА ПЛАНИ РОЗШИРЕННЯ БІЗНЕСУ?*

ТОРІК СПОСТЕРІГАЛИСЬ ПЕРЕБОЇ 
З ПОСТАВКАМИ. ЯКА СИТУАЦІЯ ЗАРАЗ?

РИТЕЙЛ

4343

2020 2021

2020 2021

Так, і зараз є перебої з поставками

Ні, проблем із поставками немає

Немає поставок

13%
10%

83%
83%

40%
56%

23%
37%

27%
32%

53%
70%

*множинний вибір

Розвиватимемо онлайн-канали збуту

Скоротили/скорочуватимемо кількість наявних локацій

Поки що не плануємо розширення

Плануємо продовжувати розширення та відкривати нові локації

29%
49,3%

24%
36,6%

48,4%
45,1%

29%
15,5%

*множинний вибір

Джерело: Colliers Ukraine
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Після першого локдауну навесні 2020 року деякі гравці 
ринку нерухомості передбачали кінець епохи традиційних 
офісів. Реальність усе ж показала, що попри світові 

тенденції до лібералізації робочого процесу, наявність 
офісу є необхідною для більшості компаній, а його 
планування та технічне оснащення – важливі чинни-
ки для успішної реалізації бізнес-процесів. Наприклад, 
згідно з різними дослідженнями, близько 70% рішень 
приймається саме в групах. «Офіс залишається важли-
вим середовищем організації бізнес-процесів, місцем, 
де у сприятливій атмосфері створюються й акумулюються 
ідеї та цінності, які створюють додаткову вартість. До того 
ж я вважаю, що люди за час пандемії вже почали суму-
вати за колегами та звичним соціальним середовищем. 
Саме тому нині багато компаній говорять про повернення 
в офіси, зокрема корпорації  Amazon, Facebook і Microsoft 
вже активно працюють у цьому напрямі», – розповідає про 
тенденції, які спостерігаються в період тривалих каран-
тинних обмежень,  Андрій Федоров, CEO групи компаній 
 City Capital Group Development.

Крім того, сучасні реалії вимагають іншої організації 
та оснащення таких приміщень – починаючи від по-
силених стандартів безпеки, нових вимог до систем 
вентиляції та кондиціювання та закінчуючи адаптивністю 
внутрішнього простору: вільне планування, можливість 
об’єднувати чи розділяти функціональні зони, змінювати 
конфігурацію приміщень. Також важливими наразі є по-
вна автоматизація та диспетчеризація, наявність додатко-
вих резервних джерел електроенергії тощо.

ВСЕ В ОДНОМУ
Сучасний бізнес-центр має поєднувати у собі інноваційні 
рішення та формати. Саме таким є проєкт бізнес-центру 
класу А  Platforma Korolenkivska в Києві, який втілила 
в життя група компаній  City Capital Group Development. 
Це перший офісний об’єкт у її портфелі. Він являє собою 
редевелопмент колишньої швейної фабрики «Вороніна» – 
знакової для киян будівлі, що має свою власну цінність 
та історію. Наразі ж бізнес-центр  Platforma Korolenkivska 
введений в експлуатацію та заповнений орендарями 
на 100%.

БЦ має світлий лаконічний смарт-дизайн. Високі стелі, 
світлі просторі приміщення, об’єднані дизайн-рішеннями 
у стилі лофт, створюють комфортний простір для ведення 

БЦ  PLATFORMA KOROLENKIVSKA − 
ІННОВАЦІЙНА ВІДПОВІДЬ 
НА ЗАПИТИ ОРЕНДАРІВ

Нині, щоб бути приваб-
ливим для орендарів, 
бізнес-центру необхідно 
відповідати безлічі інженерних 
та інфраструктурних вимог. 
Проте важливо також мати те, 
що виділяє його серед інших. 
Так, наприклад, у бізнес-
центрі  Platforma Korolenkivska 
в Києві, крім сучасного 
технічного оснащення, пред-
ставлений артпростір, де ви-
ставлятимуться експозиції 
робіт митців з усієї України.
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бізнесу. Базове планування open space дає змогу орен-
дарям ефективно розпоряджатися простором, а інтер’єр 
можна змінювати легко й економно.

Серед технічних особливостей БЦ  Platforma 
Korolenkivska:
Металевий каркас. Завдяки технічним особливостям 

він дає змогу ефективно працювати з простором – це гнуч-
ке планування для орендаря та більша корисна площа, 
ніж під час використання інших каркасних рішень. HPL-
панелі забезпечують стійкість до механічних впливів і не-
сприятливих чинників довкілля.
Скло Guardian Glass 8 мм. Воно забезпечує гар-

ну шумоізоляцію, має покращені експлуатаційні 
та теплопровідні характеристики. Технології Guardian 
Glass гарантують баланс внутрішньої екосистеми будівлі 
за стандартом Cradle to Cradle Certified™. 

VRF-система кондиціювання. Мультизональ-
на кліматична система на базі обладнання LG створює 
необхідний індивідуальний мікроклімат у кожному 
приміщенні бізнес-центру та дає змогу регулювати темпе-
ратуру з точністю до 1°C.

«Розумна будівля». Турнікети, відеонагляд, повна 
диспетчеризація й автоматизація забезпечують якісне 
обслуговування всіх інженерних систем віддалено й опе-
ративне реагування служби експлуатації на будь-яку 
ситуацію без доступу до приміщення орендаря.
Інклюзивність. Елементи доступності з дотриман-

ням міжнародних стандартів гарантують комфортне пе-
ребування в бізнес-центрі людей з обмеженими мож-
ливостями.
Розумні ліфти КONE. У бізнес-центрі працюють чо-

тири пасажирські високошвидкісні ліфти KONE, оснащені 
системою інтелектуального розподілу пасажиропото-
ку Polaris, й один вантажний ліфт для забезпечення 
комфортної діяльності всієї інфраструктури будівлі.

ІНФРАСТРУКТУРА
Як і всі проєкти компанії  City Capital Group Development, 
БЦ  Platforma Korolenkivska отримав свій фірмовий знак – 
артпростір. Він створений за участі команди «АКТ». 
Тут виставлятимуться експозиції робіт митців з усієї 
України. Наразі локацію прикрашає унікальна скульптура 
українського митця  Кирила Журавля, що символізує праг-
нення людини до саморозвитку. 

Ще одним визначним елементом інфраструктури БЦ 
є велика тераса площею 390 м2 на останньому поверсі із 
панорамним видом на центральну частину Києва. Це зруч-
ний простір для святкування особливих подій, а також 
для пошуку натхнення.

ЛОКАЦІЯ
Бізнес-центр  Platforma Korolenkivska має зручне розта-
шування в діловій частині міста з двома під’їздами (з ву-
лиць Короленківська та Володимирська), що розвантажує 
шлях до офісу та гарантує мобільність у переміщеннях 
протягом робочого дня, а зручний паркінг на 150 місць 
дає змогу не турбуватися про те, де залишити автівку.

Розвинена інфраструктура бізнес-центру, вико-
ристання сучасних матеріалів і забезпечення творчої 
атмосфери роблять  Platforma Korolenkivska одним 
із найкомфортніших офісних просторів у центрі Києва.

www.platforma-korolenkivska.com.ua Ф
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БЦ  Platforma Korolenkivska
Розташування: вул. Короленківська, 3, Київ
Девелопер:  City Capital Group Development
Загальна площа: 20 760 м2

Кількість поверхів: 12
Паркінг: 150 машиномісць
Терміни реалізації проєкту: 2018-2020 роки.



еликі торговельні та готельні мережі в 
Україні та за кордоном традиційно розви-
вались не  тільки за допомогою класичного 

інституту оренди, але й завдяки інвестуванню власних 
коштів у нерухомі активи як через придбання наявної 
нерухомості, так і з проактивним девелопментом влас-
них активів.

Ця стратегія має очевидні пояснення та пов’язані 
з цим переваги та недоліки.

Відносно молодий ринок української нерухомості 
не забезпечив pipeline* якісних активів, які відповідали 
б вимогам професійних операторів, у зв’язку з чим 
останні були змушені брати активну участь у створенні 
необхідної інфраструктури для забезпечення власного 
розвитку.

Важливим аргументом на користь відповідної 
інвестиційної стратегії не в останню чергу є фактор 
нестабільного законодавства та практики. У  власному 

Зацікавленість українського 
бізнесу до такого інструменту, 
як sale-and-leaseback – продаж 
комерційної нерухомості 
зі зворотною орендою, зростає. 
Водночас через відсутність 
відповідного прямого 
регулювання й усталеної 
практики ще мало хто готовий 
бути «першовідкривачем», 
попри те, що такі транзакції 
мають низку переваг 
і для продавця, і для покупця.

Текст: 
 Тімур Бондарєв, керуючий партнер, керівник практики нерухомості та будівництва  Arzinger, адвокат 
 Олег Чайка, партнер, керівник практики податки/транзакційне та міжнародне оподаткування, 
 Arzinger, адвокат
 Тетяна Сторожук, старший юрист практики нерухомості та будівництва  Arzinger, адвокат

SALE-AND-LEASEBACK:
ЧИ МАЄ ЦЕЙ ІНСТРУМЕНТ ПРАВО 
НА ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ?
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 Олег Чайка  Тетяна Сторожук Тімур Бондарєв

*з англ. – лінійка, обсяг



активі оператор отримує відносно «прогнозоване 
життя», не маючи залежності від волі орендодавця. 
Зважаючи на те, що структура українського ринку 
«професійних» власників нерухомості не завжди є про-
зорою, оператори мають небезпеку опинитись у ситуації, 
коли нерухомість належить конкуренту, що може мати 
трагічні наслідки для успішної операційної діяльності.

Водночас стратегія інвестування у власні нерухомі 
активи також має очевидні недоліки, основним із яких є 
необхідність «зв’язати» значні фінансові ресурси та спря-
мувати їх у «цеглу» замість того, щоб використати для 
збільшення ринкової частки саме в операційній сфері.

Впродовж останніх років на іноземних ринках ми 
спостерігаємо низку угод, стороною яких є мережеві 
ритейл- або готельні компанії, які відчужують власний 
нерухомий портфель на користь великих інвестиційних 
фондів, водночас залишаючись операційними 
управлінцями нерухомості на підставі договорів оренди 
й у такий спосіб вивільняючи значні фінансові ресурси. 
Відповідні операції відомі в інвестиційному світі як sale-
and-leaseback транзакції. 

Український ринок поки що не знає подібних 
випадків за участю основних гравців. Водночас ми 
вже спостерігаємо велику зацікавленість до цього 
інструменту. Адже в умовах незрілого фінансового 
ринку, досить дорогих кредитних ресурсів 
і  конкуренції, що постійно зростає, питання пошуку 
альтернативних джерел фінансування боротьби за 
споживача (особливо на ринку роздрібної торгівлі) 
стає все актуальнішим.

Не в останню чергу стримувальним чинником для 
розвитку подібних транзакцій є відсутність відповідного 
прямого регулювання й усталеної практики, у зв’язку 
з  чим багато хто не хоче бути «першовідкривачем». 
У цій статті ми робимо спробу розвіяти сумніви та спо-
нукати відповідних стейкхолдерів до відповідних угод.

Переваги sale-and-leaseback транзакцій
Перевагами таких транзакцій є:
Для продавця:
• Фактична конвертація майна у грошові кошти, 

що дає можливість використати отримані кошти 
на розвиток основної діяльності, наприклад, для 
відкриття нових об’єктів на умовах оренди чи інших 
договірних конструкцій.

• Продовження здійснення основної діяльності в тих 
самих приміщеннях вже на умовах довгострокової 
оренди чи іншої договірної конструкції, що жодним 
чином не впливає на операційну діяльність.

• У деяких випадках звільнення від тягаря управління 
нерухомістю.

• Альтернатива банківському фінансуванню, що дає 
змогу продавцю отримати доступ до дешевих коштів 
на подальші інвестиції.

Для покупця:
• Набуття активу із гарантованим доходом, що 

досягається завдяки одночасній передачі майна 
в довгострокову оренду. В такому випадку орен-
да, що генеруватиме дохід покупця, може бути 
оцінена за показниками товарообігу попередніх 
періодів і прогнозів розвитку відповідної індустрії на 
майбутнє.

• Додаткові вигоди в залученні фінансування під 
іпотеку нерухомості із заздалегідь зрозумілим дохо-
дом, гарантованим договором оренди.

• Отримання інвестиційного прибутку у випадку зро-
стання ринкової вартості придбаних активів.

Як правильно структурувати
sale-and-leaseback транзакцію?
Правильне структурування sale-and-leaseback 
транзакцій переважно залежить від структури 
власності продавця на об’єкти нерухомості, а також 
розділення операційної діяльності та функції власника 
(холдера) активу.

Оптимальний варіант – консолідація «нерухомого» 
портфеля на окремій юридичній особі, що не здійснює 
операційної діяльності, а виконує лише функції орендо-
давця.

У такій ситуації угода відбувається шляхом 
відчуження корпоративних прав відповідної компанії 
з одночасним укладенням договорів оренди.

Цей варіант є найдоцільнішим особливо у ви-
падках придбання нерухомості, що розташована на 
орендованій земельній ділянці.

Великою перевагою цієї структури є можливість 
здійснення угоди на рівні іноземної холдингової струк-
тури та можливість застосування іноземного права 
та включення арбітражного застереження.

Якщо продавець поєднує статус оператора та влас-
ника нерухомості в одній особі, угода відбуватиметься 
через прямий продаж нерухомості з одночасним 
укладенням договору оренди з відкладальною умо-
вою (реєстрацією права власності за орендодав-
цем). Слід зважати на потенційні ускладнення при 
переоформленні прав на орендовану (державну чи ко-
мунальну) земельну ділянку.

Договір купівлі-продажу нерухомого майна, 
як  і  договір довгострокової оренди (зі строком три 
та більше років) підлягають нотаріальному посвідченню, 
а відповідне речове право – державній реєстрації. Засто-
совне законодавство – законодавство України.

Особливості бухгалтерського обліку
й оподаткування
У бухгалтерському обліку** sale-and-leaseback 
транзакція (особливо в разі оренди з правом вику-
пу) може відображатись не як дві окремі операції 
(продаж та оренда), а як одна операція із залучення 
фінансування.

Такий бухгалтерський підхід буде у випадку, якщо 
при реалізації нерухомості контроль над нею не 
передається (повністю чи частково) покупцю. Тоді при 
реалізації нерухомості продавцю-орендарю не потрібно 
визнавати дохід від такої реалізації. Продавець-орен-
дар просто продовжує визнавати проданий актив, а та-
кож визнає фінансове зобов’язання в розмірі отрима-
них коштів від його реалізації.

ПРАВО

СЕРЕД ПЕРЕВАГ SALE-AND-LEASEBACK 
ТРАНЗАКЦІЙ ДЛЯ ПРОДАВЦЯ – КОНВЕРТАЦІЯ 
МАЙНА У ГРОШОВІ КОШТИ, ПРОДОВЖЕННЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТИХ 
САМИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІД ТЯГАРЯ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

47

**Стосується лише компаній, які ведуть 
бухгалтерський облік за Міжнародними 
стандартами фінансової звітності (МСФЗ).



У бухгалтерському обліку покупець-орендодавець 
фактично визнає лише фінансовий актив, а придбана 
нерухомість у складі активів покупця-орендодавця не 
визнається. Ці особливості треба врахувати для та-
ких операцій та уважно перевірити, чи передається 
контроль за майном покупцю та як операція 
відображається у бухгалтерському обліку сторін. 
Здебільшого такий продаж нерухомості не матиме 
суттєвого впливу на фінансовий результат та об’єкт 
оподаткування податком на прибуток для продавця-
орендаря.

Для цілей оподаткування ПДВ операція з прямо-
го продажу нерухомого майна (в тому числі земельних 
ділянок, вартість яких включається у вартість відповідних 
будівель) і зворотна оренда такого майна підлягає опо-
даткуванню ПДВ за ставкою 20%. Водночас продаж акцій 
(корпоративних прав) юридичної особи-власника нерухо-
мого майна не є об’єктом оподаткування ПДВ. 

Якщо продаж нерухомого майна структурова-
но опосередковано через продаж українськими 
компаніями-продавцями акцій (корпоративних прав) 
інших українських компаній-власників нерухомого май-
на, отриманий прибуток від продажу таких акцій (кор-
поративних прав) буде оподатковуватися податком на 

прибуток підприємств за ставкою 18% (якщо українські 
компанії-продавці перебувають на загальній системі 
оподаткування).

У разі продажу іноземними компаніями-продавцями 
акцій (корпоративних прав) українських або навіть 
іноземних компаній, вартість яких переважно залежить 
(прямо чи опосередковано) від нерухомості в  Україні, 
реалізований такими компаніями-продавцями прибу-
ток підлягає оподаткуванню в Україні податком на до-
ходи нерезидента за ставкою 15%, якщо інший по-
рядок оподаткування не передбачений відповідною 
міжнародною угодою України про уникнення 
подвійного оподаткування.

Звісно, на структуру та перебіг кожної конкретної 
транзакції матимуть великий вплив особливості струк-
тури власності відповідних нерухомих активів, а також 
історія їх набуття. Крім того, велике значення матимуть 
практичні аспекти реалізації відповідних угод і погляд 
регуляторних органів.

Зокрема, цікаво буде зрозуміти позицію Анти-
монопольного комітету України на подібні угоди та 
необхідність їх погодження. З одного боку, угода щодо 
досить великого активу однозначно є концентрацією 
в  розумінні відповідного законодавства та повинна 
бути обов’язково погоджена до її закриття. З іншого 
боку, зважаючи на природу транзакції, формальний 
контроль щодо активу не передається покупцеві, адже 
наявний власник – продавець – зберігатиме подальший 
операційний контроль щодо активу.

Звісно, важливим фактором є також інвестиційна 
привабливість України та готовність великих інвесторів 
вкладати гроші в економіку країни, адже йдеться про 
досить великі та довгострокові фінансові інвестиції, 
тож потенційні інвестори та фінансові установи мають 
бути впевненими в державі.
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ПРАВО

НЕ В ОСТАННЮ ЧЕРГУ СТРИМУВАЛЬНИМ 
ЧИННИКОМ ДЛЯ РОЗВИТКУ SALE-AND-
LEASEBACK ТРАНЗАКЦІЙ В УКРАЇНІ 
Є ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДНОГО ПРЯМОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ Й УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ

Впродовж останніх років на іноземних ринках спостерігається 
укладення угод, стороною яких є мережеві ритейлери чи готельні 
компанії, які відчужують власний нерухомий портфель, водночас 
залишаючись операційними управлінцями нерухомості
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« іbis Styles Львів Центр» – це стильний готель, дизайн 
якого вдало поєднує мотиви української національної 
культури та функціональний комфорт. Операційну 
діяльність « іbis Styles Львів Центр» розпочав у серпні 
2015 року, ставши другим представником готельного 
оператора  Accor в Україні та першим – у Львові.

Номерний фонд готелю нараховує 77 гостьо-
вих кімнат, що розміщені на 7 поверхах будівлі, 
та складається з категорій «Стандарт» і «Преміум». Ос-
нащення готелю забезпечує комфортне проживання 
не тільки індивідуальним мандрівникам і туристичним 
групам, але й бізнес-подорожуючим. На «нульовому» 
поверсі в розпорядженні гостей просторий лобі з ком-
фортною зоною для відпочинку, бізнес-куточок, дитяча 
ігрова зона, а також ресторан італійської кухні відомої 
української мережі.

У тариф на проживання входить сніданок «шведсь-
кий стіл», безлімітний Wi-Fi. Якість і комфорт сну гарантує 
унікальне ліжко Sweet Bed by ibis Styles, технологія 
якого розроблена ексклюзивно для бренду ibis Styles. 
Для комфорту гостей готель пропонує додаткові послуги 
консьєржа, а саме: трансфер, організацію екскурсійних 
програм, бронювання авіаквитків, послуги кур’єра 
та низку інших. Також у розпорядженні гостей прасу-
вальна кімната.

Для постійних клієнтів діє програма лояльності 
ALL –  Accor Live Limitless, яка виходить за межі готелів 
і пропозицій. Вона надає учасникам можливість ско-
ристатись спеціальними перевагами, знижками та осо-
бливими привілеями, серед них: безкоштовні раннє по-
селення та пізній виїзд, акції на проживання та послуги, 
накопичування балів і можливість оплати ними послуг 
або проживання в понад 3960 готелях мережі по всьому 
світу, а також багато інших не менш приємних бонусів.

« іbis Styles Львів Центр» – Ваш стильний готель 
у серці Львова.

« іbis Styles Львів Центр» – готель провідного в Європі оператора 
 Accor, а також перший представник бренду ibis Styles в Україні. 
Сучасна 8-поверхова будівля готелю розміщена в історичному 
центрі Львова, на вулиці Шухевича, 3, на території, що внесена 
до світової спадщини ЮНЕСКО.

« ІBIS STYLES ЛЬВІВ ЦЕНТР»

вул. Шухевича, 3 
Львів 79005, Україна
тел.: +38 (032) 254 67 67
факс: +38 (032) 254 67 77
H9709@accor.com
all.accor.com
ibis.com/9709



ПЛИВ КАРАНТИНУ
Одразу після запуску заводу  Epicentr Ceramic 
Corporation (Київська область) з  виробницт-

ва керамічної плитки у 2019 році група компаній 
« Епіцентр К» запланувала виходити на міжнародні рин-
ки, які на початку 2020 року закрилися через пандемію 
коронавірусу. В умовах відсутності відряджень 
і  неможливості прийому іноземних гостей виробник 
почав шукати потенційних клієнтів через інтернет. 
«Ми  проводили онлайн-тури по заводу, зробили окре-
мий ресурс для доступу покупців до фото плитки 
у форматі real life, знімали та надсилали різні професійні 
відеопрезентації, розсилали зразки клієнтам по всьому 
світу. Адже коли країни зачинились через COVID-19, ми 
не могли робити відвантаження. Деякі клієнти просили 
включити WhatsApp або Zoom і продемонструвати, як 
виглядає наш продукт насправді. Так само відбувалося 
розпакування піддонів із плиткою. Це спрацювало. 
Клієнту не цікаво дивитись на відібрані зразки, він хотів 
знати, у якому вигляді продукція потрапить до нього. 

ЗАЗВИЧАЙ ГАЛУЗЬ ВИРОБНИЦТВА 
БУДМАТЕРІАЛІВ ДЕМОНСТРУЄ 
ДИНАМІКУ, АНАЛОГІЧНУ СЕКТОРУ 
НЕРУХОМОСТІ. ТОРІК ЧЕРЕЗ ВВЕДЕННЯ 
КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ ВІН ДЕКІЛЬКА 
МІСЯЦІВ ПОСПІЛЬ ФІКСУВАВ ПАДІННЯ 
ЩОДО ПОКАЗНИКІВ 2019 РОКУ. 
ЯК НАСЛІДОК, ВИРОБНИКИ ВІДЧУЛИ 
СПАД ПРОДАЖІВ. ОДНАК ПОСТУПОВО 
СИТУАЦІЯ СТАБІЛІЗУВАЛАСЯ.

РИНОК 
БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ: 
ВИКЛИКИ 
ТА РИЗИКИ

БУДІВНИЦТВО Й ІНЖИНІРИНГ
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Текст: Тетяна Антонюк
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БУДІВНИЦТВО Й ІНЖИНІРИНГ

«Бережанський цегельний завод «Керамік» 
(Бережани, Тернопільська область)

Лише після цього ми отримували «зелене світло» на початок 
співпраці», – розповіла  Євгенія Сміян, заступник директо-
ра,  Epicentr Ceramic Corporation. 

Посилювала онлайн-діяльність і компанія « Капа-
рол Україна» (виготовляє системи утеплення, фарби, лаки 
й інші матеріали). Зокрема, торік вона запустила онлайн-
продажі та забезпечила можливість оплати за обраний 
продукт «в один клік», популяризувала мобільний додаток 
для підбору кольорів для оформлення інтер’єрів і фасадів 
з використанням її продукції, запустила telegram-bot, 
що надає споживачам інформацію про її продукцію. Також 
на час карантину виробник змінив модель роботи мережі 
фірмових салонів-магазинів Caparol Center, перевівши 
їх на онлайн-режим. Окрім того, компанія почала проводи-
ти зустрічі онлайн, посилила онлайн-присутність у різних 
каналах комунікації, активніше транслювала інформацію 
через соціальні мережі та свої сайти, ввела формат 
вебінарів для співробітників і партнерів, перебудувавши 
програми навчання й адаптувавши їх саме для онлайн-
формату. 

Це приклади, з якими новими завданнями компанії-
виробники будівельних матеріалів зіткнулись з почат-
ком пандемії. Однак цим минулий рік не обмежується. 
Потрібно було відлаштовувати нові процеси роботи 
з персоналом в  офісах і на виробництві, з клієнтами. 
«Наші співробітники, як і більшість українців, хворіли та ча-
сом надовго випадали з виробничого процесу. Потрібно 
було забезпечити допомогу їм і їхнім родинам. І водночас 
організувати роботу в такий спосіб, щоб виконати наші 
зобов’язання перед клієнтами», – розповідає  Павло  Че-
гак, генеральний директор, « ПАРИТЕТ» (виробник 
світлопрозорих конструкцій і архітектурного скла). 

Звісно, перший локдаун був найскладнішим – це був 
найдовший і найсуворіший всенаціональний карантин, 
нова ситуація абсолютно для всіх бізнесів. Тоді багато 
хто очікував обвалу ринку нерухомості в Україні, а відтак 
і суміжних секторів. Але цього не сталося. Загалом за 
результатами року будівельна галузь продемонструва-
ла позитивну динаміку. У 2020 році порівняно із 2019 
індекс будівництва становив 104%. З лютого до серпня 
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спостерігалося просідання, водночас найбільший 
спад був зафіксований у квітні (91,3% до відповідного 
періоду 2019 року). З вересня почався підйом. І на той 
час бізнес переважно звик працювати в нових умовах.

Зазвичай галузь виробництва будівельних 
матеріалів демонструє динаміку, аналогічну сек-
тору нерухомості. Торік це найбільше проявилося 
у статистиці збуту. Це підтверджують і гравці сектора 
будівельних матеріалів. 

Наприклад, компанія « Кератерм» (виробник 
керамоблоків) зафіксувала спад продажів продукції на 
початку введення жорсткого карантину. «Тоді рапто-
во призупинили роботи на багатьох будівельних май-
данчиках», – згадує  Ірина Бондаренко, комерційний 
директор, « Кератерм». Однак компанія не зупиняла 
виробництво (на той момент вона мала один завод в 
Україні), адже це не є економічно доцільним заходом 
і може відбуватися у крайніх випадках. До  того ж, як 
розповіли в « Кератерм», приблизно через два місяці 
ситуація стабілізувалася та кардинально змінилася, 
і в розпал сезону вже відчувався дефіцит продукції. 
«Не всі виробники витримали цю кризу, що створює 
дефіцит продукції та стримує швидкість будівництва 
нерухомості. Нині попит на стінові матеріали зростає, 
тому ми збільшуємо продуктивність своїх вироб-
ництв»,  – каже  Ірина Бондаренко. Зокрема, торік, а 
саме у  серпні, компанія запустила ще один завод із 
виготовлення керамоблоків в Україні. Добірка вироб-
ництв, які відкрились за останні роки та плануються до 
відкриття в Україні, – на с. 56-57. 

Така ж динаміка спостерігалась і в компанії
« ПАРИТЕТ». Зокрема, навесні минулого року було не-
велике просідання щодо планів на перший і другий 
квартали, однак далі вона надолужувала втрачене. 
«Варто зазначити, що навесні минулого року частині 
наших замовників потребувався певний час, щоб адап-
туватися до нових ринкових умов. Тому накопичився 
певний відкладений попит», – розповідає  Павло Чегак. 
Як наслідок, на роботі компанії це позначилося певни-
ми періодами перевантаження у високий сезон, також 
був 2-тижневий збій із виробництва та відвантаження – 
чесно зізнаються в компанії. «Нині ми можемо ска-
зати, що чинник пандемії у виробництві, продажах 
і  відвантаженнях продукції мінімальний чи відсутній 

узагалі. За підсумками минулого року та початку поточ-
ного обсяги продажів і відвантажень не зменшились, 
ми йдемо з плановим приростом», – стверджує  Пав-
ло Чегак. 

У компанії « Капарол Україна» зізнаються, 
що пандемічні обмеження мали вплив на результати її 
роботи. Тому плани щодо зростання не були повністю 
виконані. Однак торік компанія все ж таки змогла по-
вторити досягнення 2019 року. «Це ми вважаємо по-
зитивним результатом на фоні загального падіння 
ринку», – каже  Олексій Ничипорук, директор, « Капа-
рол Україна».

У компанії  Golden Tile Ceramic Group (до якої вхо-
дить «Харківський плитковий завод») зазначають, що 
попри карантинні обмеження її оборот у 2020 році зріс 
на 15%, порівнюючи із 2019. Адже люди під час локда-
уну, коли трохи відійшли від стресу, почали робити ре-
монти. Крім того, компанія  Golden Tile Ceramic Group 
експортує 50% продукції у 43 країни світу. «Тож спо-
чатку ми відчули падіння продажів, а згодом і закриття 
кордону з Європейським Союзом: спершу Німеччина, 
потім Польща й Угорщина. Нам довелось вимкнути 
одну виробничу лінію», – згадує  Валентин Шеветовсь-
кий, засновник,  Golden Tile Ceramic Group. За перші 
п'ять місяців 2021 року її оборот зріс на 8% порівняно з 
результатами за той же період 2019. 

Зазначимо, що у 2020 році, за даними Держком-
стату України, загальний експорт основних про-
мислових матеріалів будівельного призначення 
зменшився на 10,3% порівняно з 2019 роком і ста-
новив $1167,2  мільйона, імпорт збільшився на 17% 
до $979 мільйонів. 

ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ
Нині одна з основних проблем ринку будівельних 
матеріалів, як каже  Олексій Ничипорук, – це нестача 
сировини, через що зменшилися обсяги виробництва 
деякої продукції. Не всі чинники, що призвели до такої 
ситуації, обумовлені впливом пандемії. Наприклад, 
як пояснює експерт, причинами є аномальні погодні 
умови (низькі температури), що призвели до тимчасо-
вого закриття низки виробничих підприємств хімічної 
промисловості в Північній Америці, і пожежа на вели-
кому хімічному заводі в Німеччині. Крім того, негативно 
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Виробництво «КАПАРОЛ ДНІПРО» 
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впливає зростання цін на нафту (на 100% за останні 
12 місяців) та обмеження ланцюга поставок у всьому 
світі. «Глобальний дефіцит транспортних контейнерів 
призвів до різкого зростання транспортних витрат на 
понад 400%», – каже  Олексій Ничипорук.

Друге, що називають фахівці, це зростання ціни. 
Причини – економічні наслідки пандемії, інфляційні по-
боювання та подорожчання сировини. «Дорожчає ме-
тал (зростання з кінця минулого року становило майже 
15%), товарний бетон (зростання приблизно на 7%), 
утеплювачі (збільшення на 7-10% залежно від вироб-
ника)», – розповідають у компанії « Інтергал-Буд», яка 
будує житлові та комерційні проєкти в Києві й інших 
містах України. 

У такій ситуації в компанії « ПАРИТЕТ» бачать ри-
зики як для свого підприємства, так і для ринку за-
галом. Зокрема, в цих умовах, як пояснює  Павло Че-
гак, досить складно контрактувати замовлення з 
тривалими термінами. Після того як узгоджено всі 
технічні умови та підписано контракт, ринкові ризи-
ки переходять на бік виробника. «Перекласти на за-
мовника підвищення вартості матеріалів і комплек-
туючих і, як наслідок, підвищення вартості продукції 
дуже проблематично»,  – каже він. З цієї причини 
останнім часом компанія « ПАРИТЕТ» намагається аку-
ратно та вибірково підходити до проєктів із довгим 
життєвим циклом і брати замовлення з відносно ко-
ротким терміном виконання. Крім того, у віддаленій 
перспективі постійне підвищення цін може призвести 

до того, що ринок віддаватиме перевагу найдешевшо-
му сегменту, відповідно, це призведе до втрати якості 
будівельної продукції.

 Олексій Ничипорук підкреслює ще одну пробле-
му, яка є на ринку, – це трудова міграція. Очікувалося, 
що пандемія та спричинене нею закриття кордонів 
зупинить або ж суттєво знизить цей процес. «Однак 
висококваліфіковані майстри, які мають навички роботи 
з професійним системним продуктом, і далі виїжджають 
за кордон, – каже  Олексій Ничипорук. – Ті майстри, які 
залишаються в Україні, є більш універсальними та не ма-
ють достатнього досвіду, не мають вираженої лояльності 
до якогось конкретного бренду та потребують додатко-
вих знань про продукти та технології їх використання».

ВИБРАТИ ВИРОБНИКА
«Ми працюємо як з українськими виробниками, так 
і  з  закордонними компаніями залежно від того, які 
завдання ставимо перед собою», – розповідають 
у  компанії « Інтергал-Буд». Як повідомив девелопер, 
загалом співвідношення українських і закордонних 
будівельних матеріалів, які він використовує, ста-
новить 50/50. «Те,  що відповідає вимогам і якості 
та створюється в  Україні, намагаємось купувати у 
вітчизняного виробника, решту шукаємо деінде», – 
кажуть у компанії. Вона має як налагоджені постійні 
стратегічні партнерства з  виробниками, так і прово-
дить тендерні процедури – все залежить від потреб та 
обсягів проєкту.

Джерело: Паспорт будівельної галузі, промисловості будівельних матеріалів, minregion.gov.ua

ВИРОБНИЦТВО ДЕЯКИХ ВИДІВ БУДІВЕЛЬНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ, 2020 РІК

Будівельна продукція

2020 рік

зростання (+) / падіння (-) 
виробництва

обсяги виробництва

скло листове гнуте, грановане, гравіроване, 
свердлене, емальоване чи оброблене іншим 

способом, але не встановлене в раму чи оправу
+65,8% 1640 тонн

гіпсові суміші +16% 51,4 тисячі тонн

конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі +12,2% 3988 тонн

гіпс +8,9% 103,9 тисячі тонн

граніт -0,4% 3162,9 тисячі тонн

цемент -0,5% 710,9 тисячі тонн

суміші будівельні та бетонні (сухі) -2,2% 138,7 тисячі тонн

цегла керамічна невогнетривка будівельна -3,9% 154,3 тисячі м3

плити та плитки керамічні -6,1% 4376,9 тисячі м2

блоки та цегла з цементу, штучного каменю 
чи бетону для будівництва

-11,4 % 222,5 тисячі тонн

елементи конструкцій збірних для будівництва 
з цементу, бетону чи штучного каменю

-16,5 % 336,2 тисячі тонн

вапно -19,8% 155,5 тисячі тонн

плитки, плити, черепиці й аналогічні вироби 
з цементу, бетону чи штучного каменю 

-25 % 137 тисяч тонн

вікна, двері, їх рами та пороги дерев’яні -26% 70 860 штук
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Загалом усталеної практики, яка б переважала 
на ринку, немає. У компанії « Кератерм», наприклад, 
співпраця з девелоперами здійснюється переважно 
завдяки налагодженню бізнес-контактів і стратегічним 
партнерствам у галузі. Підприємство періодично 
бере участь у тендерних процедурах обраних 
контрагентів. А  в компанії « ПАРИТЕТ» зазначили, що 
навіть із постійними клієнтами-забудовниками, з яки-
ми вона працює 10 років і довше, в кожному новому 
проєкті взаємодія відбувається за стандартною тен-
дерною процедурою з поданням пропозицій та участю 
в конкурсі.

Головною вимогою девелоперів до виробників 
будівельних матеріалів є якість сировини та готової 
продукції – кажуть представники цього ринку. «Де-
велопери детально вивчають протоколи лабора-
торних випробувань і сертифікати відповідності 
продукції вимогам національних стандартів», – каже 
 Володимир  Киричок, технічний спеціаліст, « Кера-
терм». «Одним із  важливих критеріїв для компаній-
девелоперів є гарантія на матеріали як відповідність 
задекларованої якості до  результатів протоколів 
випробувань на об’єкті»,  – додає  Олексій  Ни-
чипорук. Окрім того, він зазначив, що разом із 
пропозицією виробнику необхідно подавати адреси 
референцій, де були використані матеріали і  де мож-
на побачити ефективність їх роботи. В « Інтергал-Буд» 
підтверджують, що перевіряють сертифікати якості 
на  відповідність вітчизняним і європейським нормам, 
однак не обмежуються цим: компанія також залучає 
експертизу технагляду та дослухається до відгуків 
будівельників з об’єктів будівництва. 

У цьому контексті цікавим є кейс  Golden Tile Ceramic 
Group. Цьогоріч лабораторія компанії отримала 
акредитацію від нотифікованого органу Європейського 
Союзу, що дає їй право самостійно випробовувати зраз-
ки своєї продукції та наносити маркування СЕ. «Раніше 
ми мали відправляти такі зразки за кордон. З появою у 
нашій лабораторії рентгенофлуоресцентного спектро-
метра відстежити неякісну сировину стало набагато лег-
ше. Цей апарат за кілька хвилин оцінює хімічний склад 
і якість глини та пегматиту, що надійшли з кар'єрів, і 
визначає, чи може ця партія сировини бути допущена у 
виробництво, чи ні», – пояснив  Валентин Шеветовський. 

Крім того, останнім часом девелопери почали 
приділяти велику увагу екологічності та безпечності 
матеріалів, а також естетичним рішенням, адже це 
впливає на попит на нерухомість і продажі, її ринко-
ву вартість. Це стимулює виробників покращувати 
відповідні характеристики продукції. «Нас радують 
тенденції, які диктують девелопери будівельному рин-
ку, і нам хочеться, щоб ці тенденції розвивалися й далі. 
Як компанії, що спеціалізується на фасадному склінні, 
образно кажучи, "що одягає костюм на будівлю", нам 
хотілося б, щоб це був "смокінг" або  "трійка", а не 
"комбінезон з робочою курткою"», – каже  Павло Чегак.

Звісно, важливою для девелоперів залишається 
ціна закупівлі, й вони прагнуть отримати найкра-
щу пропозицію. Вплив фінансового фактора дуже 
суттєвий. Тому, як зазначає  Павло Чегак, навряд чи де-
велопер вибере компанію з максимальною ціною, 
ґрунтуючись тільки на довірі, ставлячи репутацію, довгі 
партнерські та вигідні раніше відносини з підрядником 
вище, ніж фінансове питання.
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• У 2016 році в Городку (Львівська область) компанія « Озон» відкрила новий цех, у якому виробляють тротуарну 
плитку та бетонні вироби. Проєктна потужність цього підприємства – 350 000 м2 на місяць.

• Компанія  Golden Tile Ceramic Group у 2016 році запустила на « Харківському плитковому заводі» 7-у лінію 
виробництва. Продукція, яка виготовляється, – це глазурований керамограніт великих розмірів із викори-
станням технологій цифрового друку, ректифікації та полірування. Потужність лінії – 3 мільйони м2 на рік. Об-
сяг інвестицій у її запуск становив 20 мільйонів євро. Через два роки, у 2018, були запущені 8-а та 9-а лінії вироб-
ництва потужністю 8 мільйонів м2 технічного керамограніту (із використанням технології Continua) на рік. Обсяг 
інвестицій становив 50 мільйонів євро.

• У 2017 році відбулося відкриття заводу « Унібрук» у с. Вигода (Івано-Франківська область). Тут виготовляються 
вироби з бетону для будівництва, зокрема бруківка тротуарна, бордюри тощо. Виробнича потужність – понад 
600 000 м2 тротуарної плитки на рік. 

ПОТУЖНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ, ВІДКРИТІ В УКРАЇНІ У 2016-2021 РОКАХ*

*вибірково
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«Кузьминецька будівельна кераміка» (Кузьминці, Київська область)

«Харківський плитковий завод» (Харків)



• «Кузьминецька будівельна кераміка» розташована у с. Кузьминці (Київська область). Завод працює з осені 
2018 року. Тут виготовляються керамічні блоки « Кератерм», потужність – 60 мільйонів штук умовної цегли на рік.

• У 2019 році компанія « Еліт Пласт» відкрила в Тернополі завод із виробництва екструзійного пінополістиролу 
Penoboard. Потужності дають змогу виготовляти до 180 000 м3 пінополістиролу на рік.

• У 2019 році в Калинівці (Київська область) почав роботу завод з виробництва керамічної плитки та керамограніту 
 Epicentr Ceramic Corporation групи компаній « Епіцентр К». Перша виробнича черга – дві лінії потужністю 
6 мільйонів м2 плитки на рік. У 2021-2022 роках на підприємстві планують запустити 2-у, 3-ю і 4-у виробничі чер-
ги, як наслідок воно вийде на проєктні потужності – 15 мільйонів м2 плитки на рік. 

• « Бережанський цегельний завод «Керамік» розташовується в Бережанах (Тернопільська область). Його 
відкриття відбулося у серпні 2020 року. Тут виготовляються керамічні блоки « Кератерм», потужність – 
60 мільйонів штук умовної цегли на рік.

• У 2021 році група компаній « Епіцентр К» запустила реконструйований завод « Карпатська кераміка» в Калуші 
(Івано-Франківська область). На підприємстві встановлена нова технологічна лінія потужністю 2,5 мільйона м2 
керамічної плитки на рік. Тут виготовляється клінкерна плитка невеликого розміру. Після завершення всіх етапів 
модернізації «Карпатської кераміки» її потужності збільшаться до 8,5 мільйона м2 плитки на рік.

БУДІВНИЦТВО Й ІНЖИНІРИНГ
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• Компанія  Golden Tile Ceramic Group планує відкрити в Полонному (Хмельницька область) « Хмельницький 
плитковий завод». Продукція, яка тут виготовлятиметься, – керамічна плитка. Обсяг інвестицій становитиме 
50 мільйонів євро. Однак дані щодо потужності заводу та дати відкриття поки не озвучуються. 

• Промислово-будівельна група « Ковальська» має намір збудувати завод з виробництва газобетонних блоків 
у с. Розвадів (Львівська область). За попередньою оцінкою, інвестиції сягнуть 45 мільйонів євро. Після реалізації 
першої черги планова потужність підприємства перевищуватиме 500 000 м3 продукції на рік, після завершення 
другої виробництво зросте вдвічі та сягне 1 мільйона м3 продукції на рік. Завод увійде до складу виробничого 
комплексу, де вже є кар’єр із видобутку піску та потужності для випалу вапна. 

• Промислово-будівельна група « Ковальська» будує завод з виробництва сухих будівельних сумішей бренду Siltek 
у с. Розвадів (Львівська область). Виробнича потужність підприємства становитиме 150 000 тонн сумішей на рік. 

• Компанія  IZOVAT будує новий завод з виробництва скловати в Житомирській області. Потужність підприємства 
становитиме 18 000 тонн на рік. Обсяг інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у 30 мільйонів євро.

МАЙБУТНІ ПОТУЖНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ
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Джерела: офіційні повідомлення, вебсайти компаній, Build Portal (budport.com.ua), інші відкриті джерела

Epicentr Ceramic Corporation (Калинівка, Київська область)
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Система сонцезахисту Integralmaster
Integralmaster – це повністю прихований захист від сон-
ця, що вбудовується у штапики чи фасадні ригелі. Залежно 
від вимог для захисту від сонця, відблисків або сторонніх 
поглядів, пропонується вибір різних плівкових покриттів, 
які можна довільно комбінувати між собою.

Управління системою ролштор, незалежно від погодного 
та вітрового впливу, може здійснюватися як механічно, так 
і електрично. Електрична версія системи Integralmaster при-
водиться в дію електродвигуном SMI з 24 Вт постійного стру-
му, а управління в ручному режимі здійснюється за допомо-
гою ланцюгової тяги. Сонцезахисне полотно переміщається 
зверху вниз як у варіанті з електричним, так і з ручним керу-
ванням і вбудовується у відповідний штапик.

Це рішення вирізняється простою конструкцією, 
підходить для оснащення й модернізації старих вікон.
Особливості системи сонцезахисту Integralmaster:
• Повністю прихована внутрішня система сонцезахисту. 

Система жалюзі, що розташована всередині віконної сис-
теми, розроблена без громіздких касет і бічних напрям-
них; тут вони вбудовані в штапик і являють собою один 
конструктивний елемент на відміну від традиційних рол-
штор, які складаються з чотирьох компонентів. Компанією 

гарантовано повне вбудовування та практично прихована 
установка в усі віконні системи  Schüco AWS без порушен-
ня дизайну інтер’єру будівлі.

• Різні плівкові та тканинні матеріали сонцезахисно-
го полотна. Різний ступінь прозорості матеріалу сон-
цезахисного полотна забезпечує оптимальний огляд 
зовнішнього простору та ступінь затемнення приміщень.

ЗДОРОВ’Я. СОНЦЕЗАХИСТ. 
РІШЕННЯ ВІД   SCHÜCO*

У ПОРТФОЛІО КОМПАНІЇ  SCHÜCO Є ЧОТИРИ СИСТЕМИ СОНЦЕЗАХИСТУ 
З АЛЮМІНІЮ, ТЕКСТИЛЮ ЧИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОХРОМНОГО 
СКЛА. ЦЕ ФУНКЦІОНАЛЬНІ Й ЕСТЕТИЧНІ ПРОДУКТИ, ЯКІ, З ОДНОГО 
БОКУ, ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАТІНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ, ЗНИЖЕННЯ 
ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БУДІВЛЮ, ПІДТРИМАННЯ КОМФОРТНИХ 
ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ, А З ІНШОГО – ЗАВДЯКИ РІЗНИМ ВАРІАНТАМ 
КОНСТРУКЦІЙ І ВИБОРУ КОЛЬОРІВ ДАЮТЬ СВОБОДУ АРХІТЕКТУРНИХ 
І ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ НОВОМУ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ.

Система ролштор Integralmaster від  Schüco

*Частина 2. Частина 1 опублікована в журналі Commercial Property №5(213).
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• Оптимальний огляд зовнішнього простору. 
Завдяки високому ступеню прозорості системи 
від 0% до 10% (залежно від обраного матеріалу 
полотна) користувач має можливість огляду 
зовнішнього простору навіть при повністю опу-
щеному полотні.

Система сонцезахисту SageGlass®
Інноваційне рішення SageGlass® від  Saint-
Gobain – динамічне тоноване скління для ви-
користання у віконних, фасадних і дверних 
системах. Електрохромне скло за потреби 
можна повністю затемнити чи зробити прозо-
рим як автоматично, так і вручну натисканням 
на кнопку чи сенсорну панель. У такий спосіб 
можливо індивідуально регулювати природне 
освітлення в приміщенні.
Особливості системи сонцезахисту SageGlass®:
• Індивідуальне регулювання денного світла, 

захист від сонячних відблисків і перегріву. 
Ступінь прозорості сонцезахисту  Schüco 
при використанні SageGlass® можна ре-
гулювати у 4-ступінчастому діапазоні від 
1% до 60%. Крім захисту від сліпучого со-
нячного проміння це рішення дає змогу та-
кож запобігти перегріву приміщення. Так, 
SageGlass® створює навіть у максимально Ф
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Представництво      Schüco в Україні: 
м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А (2-й поверх)
тел.: +38 (044) 490 68 37

світлопрозорих приміщеннях комфортний мікроклімат при високих 
температурах зовні.

• Безперешкодний огляд зовнішнього простору при будь-якому 
варіанті затемнення. Потрапляння світла та тепла в будинок можна 
регулювати. Так, SageGlass® є не тільки екологічно чистою альтер-
нативою жалюзі, ламелям і системам зовнішнього сонцезахисту, 
але й гарантією комфортного мікроклімату в будівлі в будь-яку пору 
року.

• Непомітний дизайн, який встановлює нові стандарти архітектурного 
оформлення. SageGlass® відкриває нові можливості дизай-
ну в поєднанні з підвищеним комфортом: завдяки об’єднанню 
високотехнологічного скла та профілів у стилі хай-тек із можливістю 
індивідуального регулювання стає можливим створення ідеальних 
житлових і робочих приміщень із природним освітленням без 
сліпучої дії сонця та з оптимальними температурними умовами. Та-
кож це рішення забезпечує максимальну свободу під час оформ-
лення оболонки будівель завдяки вбудованій системі сонцезахисту 
в скло. Для гармонійної адаптації SageGlass® до наявної конструкції 
можливий індивідуальний підбір кольору зовнішнього скла.
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Система сонцезахисту SageGlass® 
від  Saint-Gobain і  Schüco 



Garden Hotpot Restaurant – це ресторан, проєкт якого розроб-
лений міжнародним архітектурним бюро  MUDA-Architects. 
Заклад розташований у передмісті Ченду, локація – навколо 
озера посеред евкаліптового лісу. Це місце виділяється чу-
довими природними умовами й екологічними ресурсами. 
Тож архітектори скористалися цими перевагами, створив-
ши заклад, який не відділяє людину від природи, а навпаки – 
забезпечує єднання, зв’язок із довкіллям. 

Робота над проєктом розпочалася у 2018 році, а у 2019 була 
введена в експлуатацію перша черга. По суті, він являє со-
бою платформу-подіум, яка в точності відповідає вигину даху, 

демонструючи узгодженість конструкції. Платформа закладу 
виконана з дерева, а дах-навіс – з оцинкованого сталевого ли-
ста, покритого білою фарбою. Його підтримують сталеві колони 
діаметром 88 мм, що зливаються зі стовбурами евкаліптових 
дерев навколо. Ресторан не має ні стін, ні дверей, лише 
дерев’яні перила. Тож простір повністю відкритий природі та 
не має жодних дизайнерських елементів. Загалом форма спо-
руди повторює форму озера, навколо якого вона зведена. 
Окружність будівлі становить 290 метрів, висота – три метри, 
а ширина змінюється залежно від місця. Загальна площа ресто-
рану становить 1800 м2. 

GARDEN HOTPOT RESTAURANT: 
РЕСТОРАННИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
Текст: Марина Паралюш

РЕСТОРАН GARDEN HOTPOT RESTAURANT, 
ЩО РОЗТАШОВАНИЙ У ПЕРЕДМІСТІ ЧЕНДУ 

В КИТАЇ, ВІДЗНАЧЕНИЙ БАГАТЬМА ПРЕСТИЖНИМИ 
ПРЕМІЯМИ. СЕРЕД НИХ І ARCHDAILY BUILDING 

OF THE YEAR 2020 AWARDS У НОМІНАЦІЇ 
«АРХІТЕКТУРА ГОСТИННОСТІ». ЦІКАВО, ЩО САМА 

СПОРУДА ЗДАЄТЬСЯ ДОВОЛІ ПРОСТОЮ: ПО СУТІ, ВОНА 
ЯВЛЯЄ СОБОЮ ПОДІУМ І НАВІС ПОСЕРЕД ЛІСУ.

60



Ф
О

ТО
: I

S
, A

R
C

H
-E

X
IS

T

61

Хоча споруда виглядає доволі просто, проте збудува-
ти ресторан було не так і легко. Зокрема, при зведенні 
об’єкта необхідно було зберегти евкаліптові дере-
ва та врахувати перепади рівнів землі. Для того щоб 
мінімізувати втручання людини в природу, бюро  MUDA-
Architects провело ручне картографування та визначи-
ло необхідну місцевість під забудову. Тож ресторан був 
спроєктований відповідно до розташування евкаліптових 
дерев та озера. 

Водночас робота над цим закладом була експеримен-
том для  MUDA-Architects у реалізації недорогих проєктів 
невеликих масштабів. Річ у тім, що будівельна брига-
да, що займалася зведенням ресторану, – це місцеві 
працівники-мігранти, які не мають професійних знань та 
інструментів. Для збереження якості споруди архітектори 
спростили складну структуру та внесли стратегічні 

корективи так, щоб будівельники могли зрозуміти це та 
реалізувати проєкт. 

Ресторан Garden Hotpot Restaurant став лауреатом низ-
ки престижних міжнародних премій – це найкращий доказ 
того, що треба експериментувати. Зокрема, у 2020  році 
об'єкт переміг у The Restaurant & Bar Design Awards, 
яка щороку відбирає та нагороджує найкреативніші та 
найцікавіші ресторани та бари у світі. У цьому конкурсі за-
клад отримав дві відзнаки: у номінаціях «Найкращий ресто-
ран» і «Біофілічний дизайн». Також торік він став лауреатом 
Architizer A+Awards (номінація «Ресторани») та ArchDaily 
Building of the Year 2020 Awards (номінація «Архітектура 
гостинності»). Ще раніше проєкт був відзначений 
у  різних категоріях у преміях Blueprint  Awards  2019,
2019 New York Design Awards, 2019 Architecture MasterPrize,
2018-2019 A' Design Award & Competition.



озважальні центри, тематичні парки про-
сто неба, аквапарки тощо, – це бізнес, який 
працює винятково офлайн і залежить від 

трафіку відвідувачів. Тож як би такі заклади не нама-
галися підтримати себе під час локдаунів, наприклад, 
продаючи квитки на майбутнє відвідування чи вжива-
ючи інших додаткових заходів, які могли б забезпечити 
надходження коштів, цього було недостатньо. Такий 
сегмент суттєво постраждав від пандемії.

Нині, в період послаблення карантинних обмежень 
й активної вакцинації, у компаній-операторів цього сек-
тора з’являється більше оптимізму. Звісно, він стрима-
ний, адже наразі все ще залишається низка викликів, 
спричинених пандемією. Головний із них – це вимоги 
щодо дотримання дистанції та контролю кількості 
відвідувачів. А для досягнення точки беззбитковості 
атракціонам потрібно досягти певного рівня трафіку. 
Зважаючи на це, не кожна локація зможе працюва-
ти в  умовах обмежень відвідуваності. Варто зазначи-
ти, що в цій ситуації менш постраждали розважальні 
майданчики просто неба, такі як тематичні парки та 
зоопарки, оскільки вимоги до соціальної дистанції там 
не такі суворі, як у критих об’єктах.

З іншого боку, наразі все ще зберігається обе-
режне ставлення до громадських місць. Зазначи-
мо, що, згідно з даними торішнього дослідження 

2020 РІК ПРОЙШОВ ПІД ЗНАКОМ 
ОНЛАЙНУ ТА ДІДЖИТАЛУ: ЗРОСТАННЯ 
ІНТЕРНЕТ-ПОКУПОК, СТРИМІНГОВИХ 
СЕРВІСІВ НА КШТАЛТ NETFLIX ТОЩО. 
І ХОЧА ПАНДЕМІЯ З ЇЇ ОБМЕЖЕННЯМИ, 
ШВИДШЕ ЗА ВСЕ, ЩЕ НЕ СКОРО 
ВІДСТУПИТЬ, ПРОТЕ БАЖАННЯ ЛЮДЕЙ 
ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА НОВИХ ЕМОЦІЙ 
ПОСИЛЮЄТЬСЯ. А ЦЕ ХОРОШИЙ ЗНАК 
ДЛЯ РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ. 

РОЗВАЖАЛЬНІ ЦЕНТРИ: 
ПАНДЕМІЯ VS НОВІ 
ПЕРСПЕКТИВИ
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Текст: Марина Паралюш

Навесні 2022 року в межах реконструкції ТРЦ  Potsdamer Platz Arkaden 
(Берлін, Німеччина) відкриється розважальний центр Mission: Play! В
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консалтингової компанії  Leisure Development Partners, 
63% респондентів, які часто відвідують розважальні 
центри, не повернулися б туди, якби не було контролю 
соціальної дистанції. Тому такі об’єкти вимушені, до-
тримуючись правил, чекати на покращення ситуації.

Однак питання дистанції – це не єдина проблема, 
з якою стикнулися розважальні центри. Пандемія 
призвела до зміни споживчих звичок. Зокрема, 
збільшилась кількість людей, які віддають перевагу 
домашнім розвагам, таким як фільми, серіали, музи-
ка, книги та відеоігри. Статистика підтверджує це. 
Так, лише в першому кварталі 2020 стримінговий 
сервіс Netflix отримав близько 16 мільйонів но-
вих передплатників, а загалом за минулий рік – 
36 мільйонів (проти 28 мільйонів у 2019 році). Ще один 
стримінговий канал Disney+, що розпочав роботу 
в листопаді 2019 року, до серпня 2020 року збільшив 
кількість користувачів до 60,5 мільйона, досягнувши 
п’ятирічної цілі менше ніж за рік з моменту запуску. 
Нині, станом на середину 2021 року, він має понад 
103 мільйони передплатників. Тому в розважальних 
центрів з’явилося нове завдання – «виманити» клієнтів 
з дому. Нині таким об’єктам потрібно все активніше 
зацікавлювати наявних і потенційних гостей, напри-
клад, новими й ексклюзивними пропозиціями та 
знижками.

Проте є чинники, які можуть підтримати розва-
жальний сегмент. Наприклад, не маючи можливості 
вільно подорожувати, люди починають витрачати гроші 
у своєму місті на розваги. До того ж цей сектор може 
підтримати бажання людей до соціалізації та отримання 
нових емоцій. І, звісно, проведення вакцинації, що, з од-
ного боку, додає впевненості споживачам, а з  іншого – 
дозволить поступово послабити обмеження.

Крім того, розвитку цього сектора сприяє ще 
один тренд: у торгових комплексах усе більше уваги 
приділяється саме розважальному компоненту, такі 
об’єкти перетворюються з місць для шопінгу на місця 
для відпочинку. Це обумовлено, зокрема, зниженням по-
питу на офлайн-торгівлю, зростанням онлайн-торгівлі, 
а також банкрутством роздрібних мереж. Через це 
збільшується вакантність у ТРЦ. Вільні площі займуть 

розважальні центри різних форматів (тематичні парки з 
атракціонами, інноваційні артцентри тощо). Вважається, 
що саме такі оператори оживлять торгові комплекси та 
залучать відвідувачів, зокрема нове покоління, для якого 
досвід та емоції дуже важливі.

Тому, попри складнощі та призупинення відкриття 
нових локацій через пандемію, нині розвиток ринку 
розважальних центрів триває.

Наприклад, компанія  Merlin Entertainments запу-
стила у травні 2021 року акваріум SEA LIFE і розва-
жальний центр  Legoland Discovery Center у мегамолі 
 American  Dream (Медовлендс, США). Цікаво, що 
акваріум мав почати працювати ще у квітні 2020 року, 
проте запуск був відкладений через COVID-19. 
Merlin Entertainments також відкриває заклади в інших 
проєктах. Наприклад, ТЦ  Docks Bruxsel (Брюссель, 
Бельгія) підписав із нею договір про розміщення в цьому 
об’єкті розважального центру  Legoland Discovery Center 
у 2022 році. Девелоперська компанія  Unibail-Rodamco-
Westfield нещодавно оголосила перших розважальних 
партнерів проєкту багатофункціонального кварталу 
Westfield Hamburg-Überseequartier (Гамбург, Німеччина), 
завершення будівництва якого заплановано у 2023 році. 
Зокрема, в ньому відкриється  Legoland Discovery Center. 
А в ТЦ   Quayside Shopping Centre (Манчестер, Вели-
ка Британія) влітку цього року має почати роботу розва-
жальний парк I’m a Celebrity… Jungle Challenge.

Компанія  Mattel, яка є власником таких брендів 
іграшок, як Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, 
American Girl, Thomas & Friends тощо, також підкорює 
світ розважальних центрів. Так, навесні 2022 року 
в межах реконструкції ТРЦ  Potsdamer Platz Arkaden 
(Берлін, Німеччина) відкриється перший в  Європі 
заклад від  Mattel – під назвою  Mission: Play!. У цьо-
му просторі площею 4000 м2 завдяки тематичним 
зонам оживуть такі бренди, як Barbie, Hot Wheels 
і Mega  Bloks. Mission: Play! поєднуватиме фізичні 
та  цифрові ігри, а також пропонуватиме освітні про-
грами, розважальні заходи та продаж товарів.

Тож останні новини свідчать, що після періоду про-
стою можна очікувати на активізацію сектора розва-
жальних центрів.
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Розважальні центри  Legoland Discovery Center відкриються у 2022-2023 роках 
у ТЦ  Docks Bruxsel (Брюссель, Бельгія) і БФК Westfield Hamburg-Überseequartier 
(Гамбург, Німеччина)
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тарт проєкту  Qiddiya було покладено у 2017 році, коли, влас-
не, й було оголошено про наміри його реалізації. Вже за рік, 
у 2018, відбулася церемонія початку будівельних робіт. Відкриття 

першої фази планувалось у 2022 році. Однак наразі нова оголошена дата – 
це 2023 рік, коли приблизно третина загальної площі проєкту буде освоєна. 
Так, через два роки мають почати працювати тематичний парк Six Flags 
 Qiddiya з найшвидшою та найвищою у світі американською гіркою, аквапарк, 
мистецький центр, спортивні майданчики, торгові заклади тощо.

 Qiddiya позиціюється як столиця розваг, спорту та мистецтва у Саудівській 
Аравії. Загалом тут буде 380 видів розваг і  можливостей для проведен-
ня дозвілля. Проєкт займе площу в 367 км2, із них 223 км2 – запланована 
територія під девелопмент. Для порівняння, 367 км2 – це приблизно полови-
на площі Сінгапуру чи територія всього Лас-Вегасу в США. 

Планується, що  проєкт Qiddiya буде зв’язаний з аеропортом  Ер-Ріяду 
лінією метро, а також підключений до мережі інших видів громадського 
транспорту міста.

Генеральний план  Qiddiya розроблено за участі міжнародного 
архітектурного бюро  Bjarke Ingels Group. Загалом територія буде поділена на 
декілька зон, серед них Resort Core, Motion Zone,  Qiddiya Village, Eco Zone, 
Golf Community. 

У Resort Core будуть розташовані найцікавіші тематичні розважальні пар-
ки, зокрема й Six Flags  Qiddiya, який охоплюватиме 32 гектари та матиме 
28 атракціонів. Також тут розмістяться магазини, ресторани та курортні готелі. 
В   Qiddiya Village будуть спортивні майданчики та мистецькі заклади, а та-
кож житло та торгові площі. Eco Zone – це розваги просто неба (катання на 
велосипедах, піші прогулянки тощо). Також тут буде розташований кемпінг 
та інше житло поряд із природою. Motion Zone – все для заняття мотоспортом. 
А Golf Community поділяється на дві ключові зони: приватну та громадську. 
У приватній будуть представлені ексклюзивне житло, елітний курорт і SPA-
центр, а також професійне поле для гольфу. Громадська зона міститиме поля 
для гольфу, магазини та ресторани та буде відкрита для всіх відвідувачів.

ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ, 
У 2023, ПЛАНУЄТЬСЯ 
ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ 
РОЗВАЖАЛЬНОГО ПРОЄКТУ 
 QIDDIYA, ЯКИЙ БУДУЄТЬСЯ 
ЗА 45 КІЛОМЕТРІВ ВІД
ЕР-РІЯДУ В САУДІВСЬКІЙ 
АРАВІЇ. ЗА ПЛОЩЕЮ  QIDDIYA 
ЯВЛЯЄ СОБОЮ ЦІЛЕ МІСТО, 
ЯКЕ ПРОПОНУВАТИМЕ 
380 ВИДІВ РОЗВАГ 
І МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ.

 QIDDIYA:
223 КМ2 РОЗВАГ
Текст: Єлизавета Молчанова
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