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ПЕРЕДМОВА 

Глибокий економічний спад та геополітичний конфлікт з Росією негативно вплинули на

готельну індустрію в 2014-2015 роках. Відновлення росту економіки та помітне

покращення ділових настроїв відбилося на поступовому відродженні готельного ринку

в 2016 році. У першому півріччі 2017 року тренд закріпився на фоні значного зміцнення

бізнес-активності, що є ключовим фактором для відновлення зростання середніх цін

на проживання та сприяння поліпшенню показників дохідності готелів. Крім того,

міжнародні заходи, такі як пісенний конкурс «Євробачення 2017», підтримали основні

показники діяльності готелів, що продемонстрували найкращі результати з 2013 року.

Ми також зафіксували повільне відродження будівельної активності в сегменті.

Очікується, що на кінець року на ринку з'явиться кілька нових проектів. Міжнародні

готельні оператори, що вже оперують на ринку, оголосили про плани збільшення своєї

присутності в Києві та основних регіональних туристичних напрямках, таких як Одеса

та Львів, що ще раз демонструє знак позитивних зрушень у перспективах готельного

ринку.

Сергій Сергієнко

Керуючий партнер

Кіра Пругло

Керівник напрямку аналітики
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В’ЇЗНИЙ ТУРИЗМ ПОСТУПОВО ЗРОСТАЄ, ТОДІ ЯК ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ НА РИНКУ

ВІДРОДЖУЄТЬСЯ

У той час як кількість внутрішніх та міжнародних туристів у Києві в 2014 році зменшилась на 25% р/р,

тенденція почала змінюватися у 2015 році, коли річний ріст в’їзного туризму відновився на рівні 15%

р/р та 11% р/р у 2016 році. В першому півріччі 2017 року Київ відвідало близько 688 500 іноземних

туристів, що на 34% більше аналогічного показника минулого року. За даними Київської міської

державної адміністрації, до кінця року очікується, що кількість іноземних туристів складе 1,4 млн.

Стійкий тренд до зростання в’їзного туризму підтверджує відродження ділової активності в столиці.

Оскільки бізнес-туризм традиційно формує більшу частину попиту на готельні номери в Києві, ця

тенденція позитивно вплине на ефективність роботи готельного сегменту в другому півріччі 2017

року. За оцінками WTTC, очікується, що витрати бізнес-туристів зростуть на 10,2% на кінець 2017

року та на 7% річних до кінця 2027 року, що свідчить про поступове покращення настроїв бізнесу в

Україні.

За останніми доступними статистичними даними, попит на розміщення в готелях Києва поступово

зростав завдяки стабілізації економічної та політичної ситуації в країні, що виглядало більш

привабливо для бізнесу. Крім того, в квітні та травні відбулись такі міжнародні події, як

«Євробачення-2017», Чемпіонат з комп’ютерних ігор Dota 2 Kyiv Major та Чемпіонат світу з хокею, що

підтримали попит на проживання в якісних готелях міста. Особливий інтерес для корпоративних груп

та організацій, які менш чутливі до ціни проживання в готелях, представляли міжнародні готельні

бренди високого цінового сегменту.

Графік 1: Динаміка в’їзного туризму в Києві 

Джерело: Київська міська державна адміністрація, 2017

Графік 2: Кількість туристів, розміщених в готелях Києва 

лш – ліва шкала

пш – права шкала

Джерело: Головне управління статистики у м. Києві, 2017
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ОБМЕЖЕНА ПРИСУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ГОТЕЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ В СЕРЕДНЬОМУ ТА ЕКОНОМ 

СЕГМЕНТАХ ГОТЕЛІВ

Графік 3: Загальна пропозиція на Київському готельному ринку

У зв'язку з тим, що у першому півріччі 2017 року не відбулося відкриття жодного готелю, загальний

обсяг пропозиції лишився незмінним, порівняно з кінцем минулого року. У період на 2013-2016 рр.

було закрито декілька готелів, які зменшили номерний фонд на 2%. Проте, відкриття нових об'єктів у

цей період пом’якшило присутність цього спаду. На кінець червня 2017 року, готельний ринок Києва

складається з 106 об'єктів, із загальним номерним фондом на рівні 9 800 номерів.

Розглядаючи структуру пропозиції за сегментами, 3-зіркові готелі суттєво переважають на ринку,

адже становлять майже 50% ринку, маючи 4 800 номерів у 45 готелях, станом на кінець червня 2017

року. Проте, слід зазначити, що сегмент складається переважно з готелів, що застаріли та не

відповідають стандартам якості, що очікуються від фірмового готелю середнього цінового сегменту.

Більшість готелів середнього та бюджетного сегментів в Києві експлуатуються власниками та

локальними управляючими компаніями. До готелів у Києві, що працюють у цих сегментах під

управлінням міжнародних операторів, належать готелі Ibis від AccorHotels і Ramada Encore від DBI у

стратегічному партнерстві з Wyndham Worldwide. Обидва об'єкти складають лише 11% номерного

фонду 3-зіркового сегменту, що свідчить про недостатню присутність міжнародних операторів у

сереньому та бюджетному сегментах.

Готелі під управліннямміжнародних
операторів складають лише 11% номерного
фонду 3-зіркового сегменту

*включені готелі, що мають 10 і більше номерів

лш – ліва шкала; 

пш – права шкала

Джерело: CBRE Ukraine, 2017
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Графік 4: Розподіл номерного фонду Києва за сегментами 

Графік 5: Розподіл номерного фонду за типом управляючої компанії

Джерело: CBRE Ukraine, 2017

лш – ліва шкала

пш – права шкала

Джерело: CBRE Ukraine, 2017

4-зіркові об'єкти складають 22% існуючої пропозиції готелів. З них, близько 30% знаходиться під

брендом міжнародних готельних операторів: Carlson Rezidor Hotel Group (Radisson Blu Hotels) та

IHG (Holiday Inn). Загальний номерний фонд 4-зіркових готелів становив приблизно 2 200 номерів

на кінець першого півріччя 2017 року. Щодо 5-зіркових готелів, Hilton був останнім доповненням до

5-зіркового сегменту готельної нерухомості, що вийшов на ринок у 2014 році та збільшив

номерний фонд цього сегменту на 18%, досягнувши 1 500 номерів. Таким чином, за станом на

перше півріччя 2017 року номерний фонд цього сегменту залишився незмінним. У 5-зірковому

сегменті Києва переважають такі готельні мережі, як Hilton, Hyatt, IHG та FRHI, в управлінні яких

знаходиться 71% номерного фонду даного сегменту. У категорії «Інші» також представлений 11

Mirrors Design Hotel, що заходиться під управлінням локальної компанії DEOL Partners. Бренд

Design Hotels входить до портфелю Marriott International, раніше Starwood.

ГОТЕЛЬНИЙ РИНОК , 1 ПІВРІЧЧЯ 2017
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ПОСТУПОВЕ ВІДРОДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НА КИЇВСЬКОМУ ГОТЕЛЬНОМУ РИНКУ

В умовах більш сприятливої макроекономічної ситуації стало помітним покращення девелоперської

діяльності в готельному секторі. До кінця 2017 року очікується, що обсяги нової пропозиції складуть

близько 516 номерів (+5,3%рік до року) через відкриття готелю Park Inn Radisson Troyitska (196

номерів) та готелю Aloft від Marriott International (320 номерів). Крім того, передбачається, що

ребрендинг готелю «Космополіт» у Mercure Kyiv Congress Hotel (160 номерів) від AccorHotels буде

завершено на початку другого півріччя 2017 року, збільшивши конкурентний пул київських готелів.

Нещодавно були оголошені плани активної експансії від готельного оператора DBI, що вже у вересні

2017 року запланував відкрити готель типу «lifestyle» під новим брендом Number 21, раніше відомий

як готель «Імпресса».

Порівняно низька конкуренція у бюджетному та середньому ціновому сегментах робить їх

привабливим для потенційних девелоперів та готельних операторів. В результаті, AccorHotels

виявили активний інтерес до українського готельного ринку з декількома запланованими готелями в

Києві та регіонах. Наразі два проекти під брендом Ibis знаходяться на стадії будівництва та

прогнозуються до відкриття у 2018 році. Крім того, хостел Moi (DBI) з номерним фондом 75-80

номерів та зручним розташуванням поряд з аеропортом «Київ» також знаходиться на стадії

будівництва та очікується до відкриття протягом наступних двох років. Більш того, DBI оголосила про

подальшу зацікавленість у відкритті готелів для мілленіалів в Оболонському районі, один з яких, як

відомо, буде відкритий під брендом Sync у 2018 році. У той же час, жоден готель в високому

ціновому сегменті та люкс на даний момент не заплановані до будівництва. Проекти готелів

Sheraton Kyiv Olympiyskyi та Renaissance Kyiv Hotel все ще залишаються призупиненими на

невідомий період. Імовірність того, що будівельна діяльність з реалізації цих проектів незабаром

відновиться залишається невисокою, перш за все, через обмежене боргове фінансування та більш

жорстку конкуренцію у високому ціновому сегменті ринку.

Таблиця 1: Нова пропозиція у Києві на 2017-2018 рр.

НАЗВА АДРЕСА ОПЕРАТОР
НОМЕРНИЙ 

ФОНД
РІК ВІДКРИТТЯ

Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska вул. Велика Васильківська, 55 Carlson Rezidor Hotel Group 196 2017

Aloft Kiev вул. Еспланадна, 17 Marriott-Starwood 320 2017

Mercure Kyiv Congress вул. Володимира Гетьмана, 6 AccorHotels 160 2017 ребрендінг

Number 21 вул. Сагайдачного, 21 DB International 18 2017

Ibis вул. Ползунова, 6 AccorHotels 280 2018

Ibis пр. Перемоги AccorHotels 245 2018

Sync Оболонський район DB International n/a 2018

Moi Аеропорт «Київ» («Жуляни») DB International 75-80 2018-2019

Джерело: CBRE Ukraine, 2017
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ЗРОСТАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАПОВНЮВАНОСТІ ГОТЕЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ПОЗИТИВНИХ ЗМІН У ПОПИТІ

Після сезонного падіння у січні 2017 року (-36% м/м), яке було пов'язане зі скороченням ділових

поїздок під час новорічних та різдвяних свят, заповнюваність номерів якісних готелів поступово

зростала до травня 2017 року, досягнувши свого максимуму на рівні 58,3% (+12,9 п.п.). Хоча

результати травня й покращилися на тлі приїзду іноземних туристів на пісенний конкурс

«Євробачення-2017», заповнюваність у червні також була на 8,5 п.п м/м. вища порівняно з

аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на вплив «Євробачення-2017» на зростання

заповнюваності, позитивна подальша тенденція свідчить про фундаментальне покращення попиту.

Перше півріччя 2017 року продемонструвало рекордний пік середньої заповнюваності, що досягнула

50%. Такий показник на 14 п.п. р/р вище за середню заповнюваність у першому півріччі 2016 року, а

також є найвищим показником зайнятості номерного фонду з 2013 року.

Графік 6: Заповнюваність готелів якісного номерного фонду Києва

Джерело: STR Global; CBRE Ukraine, 2017

ЗРОСТАННЯ ADR ТА REVPAR, ТОДІ ЯК ГОТЕЛІ ПІДВИЩУЮТЬ БАЗОВИЙ ТАРИФ

У відповідь на збільшення припливу туристів та збільшення кількості відвідувачів міста під час

міжнародних розважальних та спортивних заходів, за перші шість місяців 2017 року було

зафіксовано помітне поліпшення як середньої ціни номера (ADR), так і середньої дохідності номера

(RevPAR). На відміну від попередніх років, середня ціна номера в доларах США показала незначне

зростання на 3,8% р/р, досягнувши USD110 у першому півріччі 2017 року. Ріст відбувся переважно

завдяки росту цін у травні та червні, що склали USD119 (+7,9% м/м) та USD120 (+13,8% м/м)

відповідно. У цей період зростаючого попиту на готельну індустрію Києва, частково стимульованого

конкурсом «Євробачення-2017», готелям вдалося підвищити середній тариф на проживання, що

призвело до збільшення середньої ціни номера в доларах США.

Графік 7: ADR та RevPAR якісного номерного фонду Києва (1П 2013-1П 2017)
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ГОТЕЛЬНИЙ РИНОК , 1 ПІВРІЧЧЯ 2017



ТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД

©2017, ТОВ «ЕКСПАНДІА»2017 CBRE Ukraine Research 8|

Ukraine
Part of the CBRE affiliate network 

Збільшення середньої ціни номера та заповнюваності позитивно вплинуло на дохідність номера у

першому півріччі 2017 року, в результаті чого показник доходності на номер виріс на 22% р/р. Отже,

середній показник дохідності на номер склав USD55, тоді як максимальний показник досягнув USD70

(+38,5% м/м) у травні. Зі збільшенням потоку міжнародних та внутрішніх туристів результати другого

півріччя 2017 року мають демонструвати більш стійкий ріст, адже історично друга половина року є

найбільш успішним сезоном на готельному ринку Києва.

Графік 8: Зміна ADR якісного номерного фонду Києва в 1П 2017

лш – ліва шкала

пш – права шкала

Джерело: STR Global; CBRE Ukraine, 2017

Графік 9: Зміна RevPAR якісного номерного фонду Києва
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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPIS) ГОТЕЛІВ КИЇВСЬКОГО РИНКУ ПОРІВНЯНО З

ВИБРАНИМИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТОЛИЦЯМИ

З метою дослідження стану готельного ринку Києва, ми провели порівняльний аналіз основних

показників діяльності готелів з деякими столицями центральної та східної Європи. Київ мав значно

нижчий рівень заповнюваності у першому півріччі 2016 року та 2017 року порівняно з іншими

обраними містами Європи, маючи найменшу різницю у заповнюваності з Віднем (18,3 п.п). В той же

час, у першому півріччі 2017 року Київ продемонстрував найбільш значне зростання заповнюваності

з минулого року (8 п.п.) серед усіх перерахованих міст. Така зміна вказує на позитивний приріст

попиту туристів на готельний ринок Києва. Слід зазначити, що додатковий поштовх для росту

заповнюваності був ініційований пісенним конкурсом «Євробачення-2017» у травні. Проте

незважаючи на конкурс, впродовж наступних місяців заповнюваність готелів покращувалась і далі та

досягла більш високого рівня порівняно з тим самим періодом минулого року, що зумовлено

загальним відродженням ділового туризму.

У 1П 2017р. Київ продемонстрував найбільш значне
зростання заповнюваності з кінця минулого року

(8 п.п.) серед усіх обраних міст

Графік 10: Середня заповнюваність готелів в обраних європейських містах

лш – ліва шкала; пш – права шкала

Джерело: Hotstats; CBRE Ukraine, 2017
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Незважаючи на нижчий рівень заповнюваності Києва в порівнянні з іншими аналізованими містами,

середня ціна номера в готелях Києва була приблизно на рівні Праги, Варшави та Будапешта. Проте,

тоді як у Празі в першому півріччі 2017 року рівень заповнюваності становив 73,2%, середня ціна

номера (USD112) була лише на USD2,5 вища, ніж у Києві, де заповнюваність значно менша і

становить лише 50%. Крім того, в першому півріччі 2016 та 2017 рр. середня ціна номеру в якісних

готелях Києва була приблизно на тому ж рівні, що й середні показники Варшави та Будапешту.

Серед перелічених міст, у першому півріччі 2017 року лише у Відні середня ціна на 58% перевищила

Київську (USD173).

Як результат високої середньої ціни номера, дохідність номера у Відні також була однією з

найвищих. Завдяки своїй популярності серед різних категорій туристів, середня ціна номера у Відні

була відносно стабільною у порівнянні з іншими містами. Будапешт мав значний ріст прибутковості

на номер, як відповідь на вищу заповнюваність та середню ціну номера, випередивши показники

готелів Варшави. На відміну від інших KPIs, всі міста відчули зростання прибутковості номера, тоді як

Київ, мав найвищі відносні показники росту на рівні 22% з початку року, де після нього у списку –

Будапешт з ростом у 16,4%.

Однак щодо абсолютних показників, показник дохідності номерів Києва залишається найнижчим

серед інших розглянутих столиць. Порівняння між містами показало, що Київ має зосередити зусилля

на стимулюванні зростання заповнюваності через розвиток присутності України на міжнародній

арені, аби залучити попит з боку іноземних туристів. Проте, якщо ціни за номер в київських готелях є

доволі доступними для іноземних туристів, ці ж ціни, є відносно високими для вітчизняних туристів.

Саме тому бюджетний готельний сектор – це все ще ніша, яка потребує уваги і розвитку з боку

девелоперів та операторів.

Київ мав найвищу процентну зміну RevPAR (+22%) 
серед інших перерахованих столиць

Графік 11: ADR готелів  в обраних європейських 

містах, USD

лш – ліва шкала

пш – права шкала

Джерело: Hotstats; CBRE Ukraine, 2017

Графік 12: RevPAR готелів в обраних 

європейських містах, USD
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РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАТОРІВ ЗА МЕЖАМИ КИЄВА

Незважаючи на те, що готельний фонд Києва залишився незмінним в першому півріччі, українські

регіони були в центрі уваги міжнародних готельних операторів, внаслідок помітного збільшення

туристичного потоку. Наприклад, AccorHotels відкрив свій перший в Україні бутік-готель в Одесі.

Таким чином, Hotel de Paris тепер працює під брендом Accor MGallery by Sofitel, додавши 51 номер

до номерного фонду Одеси. Варто зазначити, що позиціонування цього готелю орієнтоване на

розкішний відпочинок та бізнес-сегмент, відрізняючись від переважно бюджетного портфеля готелів

AccoHotels у Києві та Львові. Незалежний готель під назвою Merlin також відсвяткував своє відкриття

в Одесі у першому півріччі 2017 року, додавши 46 номерів у номерний фонд високого цінового

сегменту.

Серед інших глобальних готельних мереж, Hyatt Hotels Corporation розглядала можливості виходу на

готельний ринок Одеси з декількома проектами, однак, подальші подробиці поки що невідомі. Щодо

інших регіональних проектів з залученням міжнародного оператора, IHG планує відкриття Crowne

Plaza Hotel Lviv замість бренду Grand Hotel. Crown Plaza у Львові буде першим готелем бренду

Crowne Plaza в Україні. Після проведеної реконструкції та ребрендингу поточний номерний фонд

готелю подвоїться до 120 номерів. Місцеві готельні оператори, такі як Reikartz, також не відставали

від тренду регіонального розширення. Компанія провела ребрендинг двох готелів в Миколаєві

(південь України), в результаті чого у другому півріччі 2017 року з'явиться 148 номерів під брендом

Reikartz.

Таблиця 2: Нова запланована пропозиція у регіонах на 2017-2018 рр.

НАЗВА АДРЕСА ОПЕРАТОР
НОМЕРНИЙ 

ФОНД
РІК ВІДКРИТТЯ

Crowne Plaza Lviv Проспект Перемоги 13, Львів IHG 120 2017

«Reikartz Nikotel Mykolaiv» Проспект Центральний 120, Миколаїв Reikartz Hotel Group 81 2017 ребрендінг

«Reikartz Kontinent Mykolaiv» вул. Адмірала Макарова 42 , Миколаїв Reikartz Hotel Group 67 2017 ребрендінг

Il DeCameron вул. Качинського 10, Одеса Il Decameron 36 На стадії будівництва

Taurus Hotel пл. Князя Святослава 9, Львів Taurus Hotel N/A На стадії будівництва

Hotel Property вул. Вірменська 12, Львів N/A N/A На стадії будівництва

Джерело: CBRE Ukraine, 2017
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На тлі поступової стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні, очікується, що ознаки

поліпшення операційних показників готелів будуть ще більш помітні до кінця 2017 року. Наразі

внесок туризму у ВВП України становить USD5 млрд. (5,6% від ВВП у 2016 році), що є найнижчим

показником серед інших відібраних європейських країн. Зокрема, цей показник на USD16 млрд.

нижчий за внесок у ВВП Польщі в 2016 році. Планується, що до кінця 2020 року внесок туризму у

ВВП України зросте майже на 6% до USD5.8 млрд. Хоча це все ще нижче показника 2013 року, така

позитивна тенденція свідчить про поліпшення в галузі. Поряд із відродженням ділової активності в

країні, заходи міжнародного рівня, такі як «Євробачення-2017» та «УЄФА Євро-2012», сприяють

покращенню іміджу України на міжнародній туристичній арені. Починаючи з 2018 року, ми маємо

вагомі причини для оптимізму, переважно через майбутні міжнародні заходи, які заплановані у Києві.

Серед них – «Ліга Чемпіонів-2018», ISSA та Expo Techmash, які мають шанси підтримати ріст

зовнішнього туризму та показники ефективності готельного сектору у 2018 році.

Графік 13: Внесок туризму до ВВП обраних європейских країн у 2016р., USD млрд.

Графік 13: Внесок туризму до ВВП обраних європейских країн у 2016р., USD млрд.
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Щодо пропозиції, близько 1 140 номерів планується до відкриття у 2017-2018 рр. При умові, що всі

оголошені проекти будуть завершені, готельний фонд має збільшитися на 12% до кінця 2018 року.

Приблизно 70% запланованої пропозиції складається з номерного фонду економ- та середнього

цінових сегментів. Крім того, ми очікуємо зростання присутності міжнародних операторів у цих

сегментах. На сьогоднішній день, лише 23% готелів у Києві знаходяться під управлінням

міжнародних операторів, де лише 11% припадає на готелі бюджетного сегменту. Більш низька

присутність міжнародних операторів у цих сегментах демонструє наявність нішевого ринку для

розвитку, який вже був ідентифікований компанією AccorHotels, яка планує у найближчі кілька років

збільшити портфоліо готелів під управлінням в Києві майже на 700 номерів. Marriott International та

IHG, а також місцеві мережі, як DBI, також оголосили про свої плани щодо розширення діяльності в

Києві та регіонах. Таке поступове збільшення якісної пропозиції на ринку зможе сприяти створенню

корисної конкуренції існуючим готелям, стимулюючи старі готелі на покращення їх якості.

Подальший ріст показників ефективності готелів очікується у другому півріччі 2017 року та у 2018

році на фоні позитивного настрою бізнесу та помірно зростаючого туристичного потоку.

Передбачається, що середня ціна та дохідність номеру будуть зростати поступово до кінця року.

Однак, ризик незначного дефляційного тиску на показники можливий у 2018 році, через плаваючий

курс UAH до USD. У той же час, хоча ми передбачаємо подальше зростання попиту на готелі

упродовж наступних 18 місяців, вихід на ринок нових готелів може в певній мірі стримувати

подальше зростання KPIs.
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