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У статті узагальнено особливості раціонального використання природних ресурсів у сезон-
них закладах розміщення на прикладі ФОП «Корал», м. Гола Пристань. У статті розглянуто види 
сезонних закладів розміщення, проведено аналіз внутрішнього середовища ФОП «Корал», систе-
матизовано міжнародний досвід екологічної сертифікації в закладах розміщення. Стаття містить 
розробку сучасної концепції щодо раціонального використання природних ресурсів на підприєм-
ствах ФОП «Корал».
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В статье обобщены особенности рационального использования природных ресурсов в сезон-
ных заведениях размещения на примере ФОП «Коралл», г. Голая Пристань. В статье рассмо-
трены виды сезонных средств размещения, проведен анализ внутренней среды ФОП «Коралл», 
систематизирован международный опыт экологической сертификации в средствах размещения. 
Статья содержит разработку современной концепции по рациональному использованию природ-
ных ресурсов на предприятиях ФОП «Коралл».
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Постановка проблеми. У сучасних еконо-
мічних умовах, щоб вирізнитись із множини 
і забезпечити успішне функціонування влас-
ного закладу розміщення в умовах ринкових 
відносин необхідно постійно шукати шляхи 
підвищення ефективності підприємницької 
діяльності, вдосконалювати управління під-
приємством.

Останнім часом в усьому світі все більшу 
популярність завойовують екологічні готелі 
(екоготелі) як інноваційна концепція гостин-
ності, яка передбачає дбайливе ставлення до 
природних ресурсів та навколишнього середо-

вища, де немає безвідповідального марнотрат-
ства води та електроенергії [8]. А тому тема 
дослідження є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню особливостей організації 
та підвищення ефективності роботи закла-
дів розміщення в Україні присвячені наукові 
праці таких вчених, як: В.К. Бабарицька, 
Л.П. Дядечко, Н.В. Корж, І.В. Левицька, 
І.Ю. Ляпіна, О.Ю. Малиновська, М.П. Маль-
ська, Л.І. Нечаюк, Н.В. Онищук, І.Г. Пандяк, 
П.Р. Пуцентейло, Х.Й. Роглєв, Т.Г. Сокол, 
Н.О. Телеш та ін. [1; 6; 7; 14; 15].
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Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження особливостей раціонального 
використання природних ресурсів у сезонних 
закладах розміщення (далі – ЗР) на прикладі 
ФОП «Корал», м. Гола Пристань для ство-
рення конкурентоспроможного та високоефек-
тивного підприємства, здатного задовольнити 
широкі потреби споживачів. Для досягнення 
мети нами вирішувались наступні завдання: 
аналіз видів сезонних закладів розміщення, 
внутрішнього середовища ФОП «Корал», уза-
гальнення міжнародного досвіду екологічної 
сертифікації в ЗР як дієвого механізму підви-
щення ефективності його функціонування; 
розробка сучасної концепції щодо раціональ-
ного використання природних ресурсів на під-
приємствах ФОП «Корал». 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до ДСТУ 4527: 2006 
«Послуги туристичні. Засоби розміщення. Тер-
міни та визначення» до закладів розміщення 
сезонного типу в Україні відносять: базу від-
починку, туристичну базу, туристичний комп-
лекс (інколи), бунгало, кемпінг, дитячий табір, 
табір праці та відпочинку [4]. 

Станом на 2018 рік ФОП «КОРАЛ» вклю-
чає готельній комплекс «Імперія» (с. Залізний 
Порт) і 7 баз відпочинку: «Мрія» (с. Залізний 
Порт), «Біла Акація», «Веселка», «Каштан», 
«Перлина», «Риф», «Троянда» (с. Більшовик). 
У 2012 році також було збудовано туристич-
ний комплекс «Фрегат» у с. Більшовик Хер-
сонської області. Підприємство надає різно-
манітні умови проживання. Можна обрати 
або бюджетні номери, а саме – дерев’яні буди-
ночки зі спальнею та кухнею (туалет і душ зна-
ходяться на території). Є будиночки з власним 
санвузлом, кондиціонером [2]. 

Але більшість будиночків є матеріально і 
морально застарілими. Ми пропонуємо ФОП 
«Корал» приєднатись до так званого «зеле-
ного будівництва» й екологічної сертифікації. 
А для цього коротко узагальнимо міжнарод-
ний досвід екологічної сертифікації в закладах 
розміщення як дієвого механізму підвищення 
ефективності його функціонування.

Перші будівлі, побудовані з використанням 
екологічно чистих матеріалів та технологій, 
з'явилися у 70-х роках ХХ століття у США. 
Вже у 90-х роках ХХ століття були розроблені 

перші «зелені» будівельні стандарти (британ-
ський BREEAM та американський LEED), які 
заклали основу нового напряму в будівництві. 
У 2002 році була створена Всесвітня рада з еко-
логічного будівництва WGBC (World Green 
Building Council). За допомогою такої органі-
зації можна було вплинути на міжнародний 
ринок нерухомості, впровадити в будівництво 
екологічну систему оцінки будівель та розро-
бити спеціальні освітні програми сприяння 
розвитку ідей екологічного будівництва в 
усьому світі. На даний час до складу WGBC 
входить більше 90 рад, які працюють в різних 
країнах, зокрема і в Україні з 2012 року [8].

У різних країнах світу на сьогоднішній день 
існує багато незалежних систем сертифікації: 
BREEAM, Green Globe (Великобританія); DGNB, 
Pearl Rating System for Estidama; Touristik Union 
International (TUI) (Німеччина); Green Key 
(Зелений ключ, Франція); LEED (США); Green 
Globe (Канада); CASBEE (Японія); Living Building 
Challenge; Beam (Сянган (Гонконг)); Creen Mark 
Scheme (Сінгапур); Green StarSA (ПАР).

Базисом для практично всіх існуючих нині 
систем сертифікації став стандарт управління 
природокористуванням ISO 14001 (EMS), 
прийнятий Міжнародною асоціацією по стан-
дартизації (ISO) в 1991 г. Для того, щоб від-
повідати йому, організація зобов’язана під-
твердити, що проводить спеціальну політику 
з охорони навколишнього середовища. Стан-
дарт ISO 14001 – це той мінімум, якого повинно 
дотримуватися кожне підприємство, щоб зве-
сти нанівець шкоду, нанесену довкіллю, і для 
отримання статусу екоготелю треба підтвер-
дити відповідність цьому стандарту [12].

В індустрії гостинності України розвиток 
екологічних готелів є перспективним напрям-
ком. Зокрема, в останні роки відбулися сер-
йозні зрушення у сфері екологічної сертифіка-
ції закладів готельного господарства України. 
Для об’єднання зусиль профільних організа-
цій, які працюють в області «зеленого будів-
ництва», створена «Українська Рада із Зеле-
ного Будівництва» (Ukrainian Green Building 
Council, UaGBC) [3], яка є громадською орга-
нізацією. Разом із тим в Україні немає реалі-
зованих проектів, які були б сертифіковані за 
однією з таких систем оцінки, як BREEAM, 
LEED, DGNB [8]. 
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Найбільш поширеною в Україні є про-
грама «Зелений ключ» (Green Key) – одна з 
авторитетних міжнародних програм еко-мар-
кування для місць розміщення, рекреації і 
спорту, бізнес і конференц-центрів, вперше 
запропонована в 1994 р. в Данії. З 1998 року 
власник бренду і міжнародний оператор про-
грами – міжнародна громадська організація 
природоохоронного спрямування (Foundation 
for Environmental Education, FEE, Франція). 
На даний момент у програмі беруть участь  
53 країни, а 2500 об’єктів отримали нагороду 
програми «Зелений ключ» [17].

Національним оператором програми в 
Україні є ГО «Екологічна ініціатива» [11].  
У 2011 році Radisson Blu Kyiv став першим 
готелем в Україні, який отримав нагороду про-
грами «Зелений ключ». Станом на 2017 рік в 
Україні 9 закладів розміщення, сертифікова-
них програмою «Зелений ключ» [17]. 

Нами була проаналізована можливість 
модернізації і доручення ЗР ФОП «Корал» до 
екологічної сертифікації за програмою «Зеле-
ний ключ». Ми пропонуємо розпочати рекон-
струкцію з бази відпочинку «Мрія». 

Для цього є ряд причин. На сьогоднішній 
день с. Залізний Порт є найбільш респекта-
бельним курортом Херсонської області, який 
приваблює не тільки сімейні пари з дітьми як 
більшість курортів Херсонщини (Генічеськ, 
Скадовськ, Хорли тощо), але й багато молоді, 
туристів середнього віку. Цьому сприяє ряд 
як природних, так і соціально-економічних 
факторів: по-перше, с. Залізний Порт омива-
ється відкритим Чорним морем, а відповідно 
море біля берега глибше; по-друге, с. Заліз-
ний Порт має найбільш розвинуту туристичну 
інфраструктуру (заклади розміщення, рес-
торанного господарства, дозвілля) з-поміж 
усіх курортів області; по-третє, після анексії 
Кримського півострова Росією збільшився 
турпотік до морських курортів інших облас-
тей України, зокрема до Херсонської, при-
чому молодь приїжджає на відпочинок саме 
в с. Залізний Порт. А, відповідно, подальше 
вдосконалення туристичної інфраструктури 
є доцільним. Особливо актуальним є саме 
реконструкція дерев’яних будиночків, так як 
найбільш заможні громадяни України мешка-
ють в містах і стомлені за рік міським спосо-

бом життя, прагнуть до відпочинку біля моря 
на зразок дачі. Серед закордонних туристів 
с. Залізний Порт поки що мало відоме, але 
сучасні котеджі зможуть зацікавити найви-
багливіших туристів. 

Ми пропонуємо два варіанти. Реконструк-
ція дерев’яних будиночків турбази «Мрія» в 
дерев’яні котеджі. Базова комплектація таких 
котеджів «під ключ» коштує 300 $/м2. Відпо-
відно, котедж на 8 двомісних номерів із санвуз-
лами і зонами для приготування їжі в номерах 
(на зразок апартготелю) площею 208 м2 (без 
меблів) обійдеться 62,4 тис. $ [16]. 

Як другий варіант ми пропонуємо побу-
дову комплексу сучасних бунгало, що значно 
дешевше, ніж дерев’яні котеджі (100 €/м2), 
але в естетичному і функціональному плані не 
поступається їм. Ми обрали бунгало «Скіф» 
[9] – загальна площа одного бунгало 57 м², 
вартість конструкції з монтажем 100 €/м2. Вну-
трішнє оздоблення інтер’єру – 22 €/м2. Буді-
вельні матеріали є екологічно чистими, про що 
є відповідні сертифікати на сайті будівельної 
компанії.

Що стосується вимог програми екологіч-
ної сертифікації «Зелений ключ», то для ФОП 
«Корал» буде актуальним дотримання наступ-
них критеріїв:

І. Екологічний менеджмент
Сформульована довгострокова екологічна 

політика, в якій зазначені щорічні заходи для 
постійного вдосконалення функціонування ЗР.

Наявність менеджера з охорони довкілля 
серед персоналу (неповна зайнятість), як пра-
вило, це головний інженер або директор.

ІІ. Залучення співробітників 
Проведення періодичних нарад з персо-

налом для того, щоб проінформувати їх про 
питання стосовно існуючих і нових екологіч-
них ініціатив.

Менеджер з охорони довкілля та інші пра-
цівники повинні отримувати навчання з питань 
НС та збалансованого розвитку.

Працівники служби прибирання повинні 
знати і правильно здійснювати процедуру 
щодо зміни постільної білизни і рушників, а 
саме за запитом.

ІІІ. Інформація для гостей
ЗР повинен заохочувати гостей до участі в 

екологічних ініціативах.
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Співробітники рецепції повинні бути в змозі 
повідомити гостей про графік і маршрут руху 
громадського транспорту, наявність можливо-
сті здійснити велосипедні подорожі (як альтер-
нативу таксі).

Інформація про енергозбереження та збере-
ження води повинна бути доступна для гостей.

Заклад повинен надати своїм гостям можли-
вість оцінки його екологічної та/або соціаль-
но-культурної роботи.

ІV. Раціональне використання водних ресурсів
Загальне водоспоживання повинне бути 

зареєстроване принаймні один раз на місяць 
(наявність лічильників води). Для того, щоб 
скоротити витрати, перш за все, необхідно 
мати регулярні записи споживання води. 

Встановлення окремих водних лічильників 
у приміщеннях з високим ступенем споживання 
води (ми пропонуємо встановити лічильник 
для кожного нового будиночку і попередити 
гостей, що до вартості номеру будуть включені 
вартість наданих послуг (вода, електроенер-
гія), щоб зацікавити гостей економити ресурси, 
відповідно зробити вартість номеру меншою).

Працівники технічної служби повинні регу-
лярно перевіряти наявність протікання кранів 
і вчасно їх ремонтувати.

Нещодавно куплені туалети (протягом 
останніх 12 місяців) не повинні використову-
вати понад 6 літрів на одне змивання, повинні 
мати подвійний flush 3/6 літрів.

Пісуари в громадських приміщеннях 
повинні мати датчики або пристрої для водо-
збереження («push» кнопка не більш ніж  
3 літри).

Потік води в мінімум 75% душових кабінок 
номерів не повинен перевищувати 9 літрів за 
хвилину. Часто потік води знижується шляхом 
змішування з повітрям (аерація води). Потік 
води з щонайменше 75% кранів гостьових 
санвузлів у номерах не може перевищувати 8 
літрів за хвилину. Потік води з кранів і туалетів 
в громадських місцях не повинен перевищу-
вати 6 літрів за хвилину.

Встановити професійні посудомийні і 
пральні машини, оскільки вони є більш раціо-
нальними. 

Нещодавно куплені посудомийні машини не 
повинні споживати більше ніж 3,5 літра води 
за один цикл роботи.

Інструкція з економії води та енергії під час 
використання посудомийних машин має роз-
міщуватись поблизу машини.

Всі стічні води повинні очищуватись і 
повторно використовуватись відповідно до 
національних та місцевих правил. 

Дощова вода повинна збиратись і викорис-
товуватись для туалетів або інших придатних 
цілей.

V. Прибирання
Нещодавно придбані хімічні миючі засоби 

для щоденного використання, для посудо-
мийних і пральних машин повинні мати наці-
онально- або міжнародновизнане екомарку-
вання, зокрема, ми пропонуємо торгову марку 
«Amway» (США).

Речовини для дезінфекції повинні викорис-
товуватись лише в разі необхідності та у відпо-
відності із законодавством про гігієну.

Нещодавно придбані паперові рушники для 
догляду за шкірою обличчя і туалетний папір 
виготовлені не з хлорвибіленого паперу або 
мають екологічний ярлик (умова обов’язкова 
для країн ЄС і бажана для інших країн).

Уникнення використання спреїв і силь-
них ароматів для зменшення впливу на НС і 
уникнення алергічних реакцій серед відвідувачів.

VІ. Відходи
ЗР повинен реєструвати загальну кількість 

відходів і намагатись скоротити або повторно 
використовувати відходи. 

ЗР повинен мати договір про утилізацію від-
ходів. 

Здійснення сортування відходів відповідно 
до національного законодавства, але мінімум 
на 3 категорії.

Інструкція про те, як сортувати відходи, 
повинна бути легко доступна для персоналу в 
простому і зрозумілому форматі.

Потрібно інформувати гостей про необхід-
ність і алгоритм сортування сміття.

Небезпечні тверді й рідкі хімікати мають 
зберігатися в окремих контейнерах із забезпе-
ченням запобігання витоку і забруднення НС, 
зокрема, пестициди, фарби, батарейки, лампи, 
миючі засоби для басейну й інші дезінфікуючі 
речовини тощо.

У кожному санвузлі повинно бути відро для 
сміття, щоб туалетний папір і засоби гігієни не 
забруднювали стічні води.
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Нещодавно куплені насоси і холодильники 
не повинні використовувати заборонені холо-
доагенти, зокрема хлорфторвуглець (фреон) і 
гідрохлорфторвуглець.

Одноразові запаковані порції вершків, 
вершкового масла, джемів не повинні викорис-
товуватись або мають бути упаковані в матері-
али, які можуть бути перероблені.

Туалетно-косметичні засоби, такі як шампунь, 
мило, шапочки для душу тощо в номерах бажано 
не пакувати в одноразові упаковки, або ці упа-
ковки мають бути з матеріалів, що підлягають 
повторному використанню або біорозчинними.

Косметичні засоби для гостей повинні мати 
національне або міжнародне екологічне мар-
кування.

У ФОП «Корал» пропонуємо застосувати 
досвід відпочинкового комплексу «Ковчег», де 
діє система утилізації відходів на основі ензи-
мних препаратів від компанії «Біо-ензим» [10], 
з утворенням води і добрив. А твердопаливний 
котел може підігрівати воду. 

VІІ. Енергозбереження
Наявність системи контролю кондиціону-

вання повітря (централізоване або індивіду-
альне керування кондиціонерами, терморе-
гулятори для різних приміщень). Інструкція 
з енергозбереження для незаселених номерів 
має бути простою і знаходитись у доступному 
для персоналу місці.

Труби гарячої води повинні мати теплоізо-
ляцію.

ЗР гарантує, що електричні пристрої, що в 
ньому використовуються, є максимум енер-
гозберігаючими та повинні переключитися 
до режиму енергозбереження й автоматично 
вимикатись.

Щойно придбані електроприлади (протя-
гом останніх 12 місяців) повинні мати еколо-
гічний ярлик.

Наявність функції stand-by для телевізора.
Фільтри кухонних витяжних шаф потрібно 

чистити щонайменше раз на рік.
Встановлення стандартної температури 

охолодження в номерах (22°С).
Всі вікна повинні мати високий ступінь 

теплоізоляції.
Кондиціонування автоматично вими-

кається, коли вікна відкриті (мають бути 
датчики).

Щонайменше 75% лампочок повинні бути 
енергозберігаючими, краще LED, так як не міс-
тять ртуті [13].

Заклад має автоматичну систему або ключ-
карту, яка вимикає світло і електричну побу-
тову техніку, коли гості залишили номер.

Освітлення в холі та коридорі регулюється 
детекторами руху.

Ми також пропонуємо замінити спосіб 
електрифікації будиночків і використовувати 
сонячні батареї. 

VІІІ. Продукти харчування та напої
ЗР повинен намагатись використовувати 

екологічно чисті продукти (мають бути про-
марковані) і доводити до відома гостей, які 
саме з продуктів є органічними.

ЗР повинен намагатись купувати сезонні 
продукти, менше м’ясних продуктів і не мати 
товарів зі зникаючих видів риби, морепродук-
тів або інших видів. Зокрема, використання 
сезонних продуктів зменшує вплив на НС, 
створений транспортом.

ЗР має зареєструвати кількість харчових від-
ходів і намагатись їх зменшити або повторно 
використати. 

У ресторані має пропонуватись альтерна-
тивне вегетаріанське меню.

ІХ. Внутрішнє середовище
Паління в номерах і критих закладах харчу-

вання заборонено. У ЗР мають бути спеціально 
обладнані місця для паління. Заклад повинен 
мати кадрову політику щодо паління в робо-
чий час, зокрема спеціально обладнані місця.

Для поточного ремонту мають використову-
ватись екологічно чисті будівельні матеріали.

Х. Зелені зони
Заборонено використання хімічних пести-

цидів і добрив, якщо є відповідні органічні або 
природні еквіваленти, потрібно використову-
вати добрива, які утворились після утилізації 
відходів на основі ензимних препаратів від 
компанії «Біо-ензим».

Нещодавно придбані газонокосарки 
повинні бути або електричнокерованими, або 
використовувати неетилований бензин, мати 
екологічне маркування.

Для поливу потрібно використовувати 
зібрану дощову або очищені стічні води (яка 
утворилась після утилізації відходів на основі 
ензимних препаратів від компанії «Біо- 
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ензим»), потрібно використовувати систему 
смарт-поливу для зменшення випаровування 
води з поверхні.

У разі посадки нових рослин бажано 
надавати перевагу місцевим видам.

Дотримуватись усіх вимог до корпоратив-
ної соціальної відповідальності, зеленої діяль-
ності, роботи адміністрації.

Крім того, в майбутньому бажано приєдна-
тись до інших стандартів програми «Зелений 
ключ», зокрема для ресторанів [17]. А також 
пройти сертифікацію за програмою для еколо-
гічно чистих пляжів «Блакитний прапор».

Висновки з проведеного дослідження. 
Для всіх об’єктів – учасників програми «Зеле-
ний ключ» обов’язковим є відповідність  
60 міжнародним і національним критеріям, сфо-
кусованим на екологічному менеджменті, підви-
щенні екологічної свідомості гостей, персоналу 
та постачальників, на корпоративній екологіч-
ній етиці і громадській діяльності, екологічних 
вимогах до інтер’єру й екстер’єру, облашту-
ванні і функціонуванні зелених зон, енерго- та 
водозбереженні, організації прибирання, на 
закупівлі і виготовленні продуктів харчування 
і напоїв, раціональному поводженню з відхо-
дами. Нами були підібрані вимоги програми 
«Зелений ключ», яких зможе дотримуватись 
база відпочинку «Мрія» ФОП «Корал».
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