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Анотація: У статті висвітлюється започаткування та розвиток спеціалізованих готелів
для тварин, дослідження перспектив запровадження готелів даного типу в Україні. Зоогостиниці
з'явилися як альтернатива вмісту тварин у стаціонарах при ветеринарних клініках. Кстати, вони
до них надають такі послуги. Невеликі бокси, що обмежують зайву рухливість питомця – хороший
варіант після оперативного вміщення під час реабілітаційного періоду, але не для абсолютно
здорового тваринного. Готель для тварин - спеціалізоване приміщення, яке відповідає встановленим
вимогам, для розміщення тварин тимчасово переданих їх власниками на утримання [азар].
Світ домашніх тварин дуже цікавий. Спостерігаючи і вивчаючи його, людина відчуває не
тільки подив і захоплення новими відкриттями, а й переймається до тварин і добротою, і любов'ю,
і поблажливістю. Пізнаючи тварин, людина пізнає і себе.
Протягом всієї історії домашні тварини грали ключову роль в житті людини, і розглядалися
насамперед як постачальники їжі, одягу, як транспорт і, часом, як об'єкт релігійного поклоніння.
Хоча як і раніше в усьому світі тварини виконують ці традиційні призначення, роль багатьох
тварин в суспільстві змінилася. Так, різко зросла кількість тварин, яких утримують виключно як
компаньйонів і заради задоволення.
Ключові слова: готель, тварина, практика, перспектива, ветеринар, безпека, піклування.
Постановка проблеми. Тварини – справжні друзі людини. Вони допомагають впоратись з
проблемами самотності, покращують самопочуття, а також просто прикрашають буденність.
Інколи бувають ситуації, коли власник тварини немає змоги утримувати тваринку
(наприклад, довга поїздка в інше місто або закордон; ремонт в квартирі, втрата місця проживання
тощо). На допомогу можуть прийти спеціалізовані готелі для собак та котиків, які попіклуються
про тварину в час, коли ви відсутні.
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Зоо-готелі спеціалізуються на утриманні пухнастих домашніх улюбленців, а також
особливих улюбленців, яким необхідна вода (ящірки, риби, змії, равлики), а також окремо заклад для
гризунів.
Мета публікації. Дослідити явище готелю для тварин, виявити особливості та відмінності
від звичайного готелю, а також проаналізувати перспективи створення мережі зоологічних
готелів по Україні. Вторинною метою є виявлення дизайнерських прийомів, які насамперед
залежать від необхідності (певні речі мають бути в готелі, а в деяких немає потреби), аналізування
позитивних та негативних сторін, та розробка нової концепції готелю для тварин.
Основна частина.
Фізіологи знаходять собак одними з найбільш приручених тварин. Їх швидкість,
витривалість, гострий розум захоплюють. Маса переказів і міфів розказує про відданість цих
чотириногих друзів. Зображення собак можна побачити на старих монетах, фресках, мозаїчних
панно. Поети оспівували їх у віршах.
В наш час, мабуть, немає таких сфер людської діяльності, в яких собака не була б вірним
помічником. Все частіше можна побачити собаку на повноцінній роботі: катаклізми, лавини, наркоконтроль, відшукування вибухівки, армія. Досить пригадати, що навіть в завоюванні космічного
простору роль собаки була далеко не останньою.
Чим інтенсивніше стає ритм нашого життя, тим все більш потрібно людині мати поряд з
собою відданого чотириногого друга. Психологи вказують на позитивний вплив домашніх тварин на
емоційний стан в сім'ї. Наявність в будинку улюбленого вихованця згладжує негаразди, дратівливість
і конфліктні ситуації.
Домашні тварини, крім того, роблять життя людини краще, стимулюючи його до фізичної
діяльності. Дійсно, для багатьох людей, яким постійно доводиться сидіти на роботі, прогулянка з
собакою - це єдиний вид фізичної діяльності, якою вони щодня займаються. Але навіть таке невелике
тренування корисне для здоров'я. Таким нехитрим способом домашні вихованці прагнуть допомогти
людям жити довше. Гра зі своїм домашнім улюбленцем принесе користь і тілу, і душі. Фізична
діяльність збільшує силу і витривалість, а спілкування зі своїм улюбленцем посилює особливе
почуття, що розділяється обома, зв'язок, який може підвищити почуття власної гідності і дати
відчуття того, що ви необхідні й улюблені. Висновок зі сказаного: чим менше стресу і більше
життєвості, тим сильніше імунна система і довше тривалість життя.
Всупереч поширеній думці, згідно з якою домашніх тварин, як правило, заводять самотні
люди, найбільше кішок і собак живе в сім'ях, що складаються щонайменше з трьох осіб. В якості
головної причини, що спонукала їх завести вихованців, 26% опитаних власників собак, кішок, щурів
і хом'яків назвали любов до тварин, а також радість мати вірного друга і піклуватися про нього.
Сприятливий вплив на розвиток дитини - теж важливий фактор: його наводять як ключовий аргумент
8% власників домашніх тварин. 19% наполягають на винятковій «соціальній ролі» своїх улюбленців,
які позбавляють господарів від самотності. Ще 34% не визначилися з конкретною відповіддю на
питання, сказавши, що просто не можуть уявити собі життя без тваринного в будинку.
Собака
Головні риси: товариськість, відданість. Собака готова виконувати в сім'ї певну роль.
Наприклад, сторожа або няньки.
Характер господаря. Різні причини призводять до того, що люди заводять собаку. Ті, хто
зважився на цей крок, можуть бути відкритими, емоційними або стриманими людьми, але всіх їх
об'єднує підвищена потреба в теплих, наповнених емоціями відносинах. Господарі собак особливо
цінують у своїх вихованцях їх здатність до вірності, що не залежить ні від яких зовнішніх обставин.
Чого навчають собаки. Орієнтуватися в ситуації, перш ніж зав'язувати стосунки. Собака - це
уважний спостерігач, напрочут тонко відчуває найрізноманітніші емоції і наміри людей. Потрапивши
в новий колектив, собака потребує деякого часу, щоб зрозуміти, як розподілені тут ролі, хто ватажок,
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хто годувальник, хто буде з нею грати і гуляти. І тільки зорієнтувавшись в системі відносин між
людьми, собака встановлює свої особливі відносини з кожним з членів колективу окремо. Її такту й
умінню налагоджувати контакт з людьми в залежності від їх індивідуальних особливостей і переваг
справді варто повчитися.
Кішка
Головні риси: незалежність і вміння дотримуватися дистанції. Кішка ненав'язлива в
спілкуванні, вона ретельно дозує знаки своєї любові і сама вирішує, що їй робити.
Характер господаря. Розхожий стереотип, що приписує любителю кішок риси мрійникаодинака, що не так вже й далеко від істини. Щоб жити з нею в злагоді, господар повинен поважати її
територію і ритм життя, а це передбачає в ньому схильність скоріше до роздумів, ніж до дії.
Чого навчають кішки. Жити і давати жити іншим. Кішка знає, чого хоче, і безпомилково
вибирає те, що їй справді підходить найкраще. Саме тому багато хто схильний вважати її холодною
і егоїстичною. Але це невірно: кішка - дуже чутлива істота, а її прихильність до господаря, нехай і не
така очевидна, як у собаки, робить її вірним другом, готовим підтримати і заспокоїти - головним
чином, за допомогою ніжних дотиків. Тим самим кішка дає прекрасний досвід того, як можна
дотримуватися балансу між власними інтересами і потребами оточуючих.
Щур
Головна риса: допитливість. У пошуках їжі і нових вражень ця маленька істота готова
досліджувати найвіддаленіші куточки людського житла. Щури легко піддаються дресируванню,
розрізняють людей за запахом і безпомилково впізнають серед них господаря.
Характер господаря. Щурів заводять оригінальні натури: як правило, їм подобається, що ці
гризуни не вимагають спеціального догляду, а в силу допитливого характеру відмінно адаптуються
до будь-якої ситуації. Ці якості роблять щура відмінним компаньйоном: його можна постійно носити
з собою, брати в поїздки і демонструвати оточуючим. Крім того, щурів нерідко вибирають люди,
яким в повсякденному житті бракує тактильних відчуттів: їх мініатюрні вихованці не просто люблять
повзати по руках, плечах і голові господаря, але і отримують величезне задоволення від цього.
Чого навчають щури. Прийняттю близької істоти всупереч опору навколишніх: стародавні
стереотипи, що приписують щурам масу негативних якостей, як і раніше досить сильні, і людині, яка
ризикнула завести цю тварину, доведеться затверджувати свої почуття до нього, незважаючи на осуд
і нерозуміння інших. Крім того, незважаючи на відому невибагливість, щур все ж потребує
дотримання деяких норм (так, в клітці у неї завжди має бути чисто), що привчає людину
відповідально і шанобливо ставитися до дотримання чужих інтересів - втім, в досить м'якій і
необтяжливій формі.
Рибки
Головна риса: поведінка в стилі дзен. Замкнені і незворушні в своєму герметичному
акваріумі, вони демонструють душевний спокій, якого варто повчитися.
Характер господаря. Чи в даному випадку доречно говорити про господаря в традиційному
сенсі цього слова. Навіть завзятому акваріумісту, швидше за все, не прийде в голову ділитися
переживаннями зі своїми вуалехвостим другом, який навряд чи здатен відрізнити його руку, яка
щодня дає їм корм, від будь-якої іншої. Той, хто заводить рибок, швидше за все споглядальний і
стриманий. Рибки, які не потребують від свого господаря емоцій або активної участі в їх житті,
стануть для такої людини ідеальними компаньйонами. Крім того, рибок нерідко заводять люди, які
звикли все контролювати.
Чого навчають акваріумні рибки. Розслаблятися. Давно помічено, що акваріумні рибки прекрасний об'єкт для медитації. У жорстких умовах великого міста багато хто просто втратили
здатність відпочивати душею і тілом, тоді як акваріум допомагає відновити цей безцінний навик. До
того ж він дозволяє органічно поєднувати захоплення перед непередбачуваністю і красою дикої
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природи з природним прагненням до спокою, комфорту і безпеки: акваріум - справжній океан в
мініатюрі, але на цьому океані ніколи не буває ні цунамі, ні штормів.
Якщо раніше собаки жили в родині головним чином тому, що охороняли будинок, а кішки
захищали від гризунів, то зараз вони сприймаються як повноправні члени родини. Серед ветеринарів
навіть з'явився термін «тварини-компаньйони». З кожним роком підвищується попит на послуги
зоопсихологів, видається безліч книг, спеціалізованих журналів: люди хочуть зрозуміти, що
відчувають і навіть про що думають їхні вихованці.
Сьогодні люди піклуються зовсім не так, як раніше: перукарні, готелі і навіть ательє для собак
і кішок, вдостатку з'являються навколо, роблять їх життя схожим на людське. Невід'ємною частиною
життя успішної людини є подорожі, і з кожним роком все більше людей хочуть подорожувати зі
своєю твариною.
Діловий світ стає активнішим, і все більше людей проводять багато часу в роз'їздах.
Різноманітні готелі - часом найкращий вихід залишити домашнього вихованця під надійним
наглядом, позбавивши себе від необхідності перед поїздкою гарячково шукати серед знайомих
людину, якій можна було б доручити догляд.
На Заході подібна послуга давно стала чимось звичним і буденним. Середньостатистичному
європейцеві, наприклад, і в голову не прийде просити родичів або сусідів доглянути за його
вихованцем, поки він буде у від'їзді по справах компанії - він, не роздумуючи, звернеться до готелю.
На Заході цей бізнес приносить гарний прибуток, і, відповідно, рівень комфорту значно вище і набір
пропонованих послуг - ширше. У готелях ваш улюбленець буде нагодований і напоєний, якщо
знадобиться - буде спостерігатися ветеринаром, його будуть регулярно вигулювати і проживатиме
він в чистоті. А в дорогих готелях для тварин в номерах працюють кондиціонери та очищувачі
повітря, є ліжка і кольорові телевізори, за якими показують фільми про тварин.
Ще зовсім нещодавно поняття «готель для тварин» був абсолютно незрозумілим. З плином
часу і з підвищенням рівня потреб вже нікого не здивуєш подібним сервісом.
Собаки і кішки можуть скоротати час в джакузі, кабінетах ароматерапії і манікюрних залах.
Для собак мисливських порід, які звикли проводити значну частину часу у воді, пропонуються
спеціальні ігрові басейни. Обслуговуючий персонал готелю для тварин буде складатися з
професійних ветеринарів і зоологів, які довгі роки працюють з собаками і кішками [буров].
Перший в світі «риб'ячий» готель відкрився в центрі Чикаго. Ідея створення такого
незвичайного готелю для мешканців водойми належить місцевим екологам. На їхню думку, такий
готель просто необхідний рибкам, тому що являє собою саме ідеальне «житло» для прісноводних.
Готель являє собою якусь подобу акваріума, в якому хаотично розподілені плаваючі і затоплені
острівці рослинності. При цьому готель має вільні зв'язки із зовнішніми водами річки, тому рибки
можуть абсолютно спокійно мігрувати туди і назад. За допомогою підводних відеокамер за
проживаючими рибками спостерігає група екологів, вони аналізують, наскільки комфортно живеться
прісноводним. Фахівці прогнозують, що в їх готелі невдовзі поселяться близько 18 різновидів рибок,
включаючи такі екзотичні види як «зелений вухатий» і «великоротий чорний» окуні.
У токійському аеропорту Наріта відкрився фешенебельний готель для домашніх тварин.
Готель готовий приймати собак, кішок, хом'яків, кроликів та іншу живність. Всього в готелі можуть
розміститися 250 постояльців. У готелі 170 номерів, обладнаних кондиціонерами. Найдешевші
"кімнати" коштують 40 долларів і мало відрізняються від кліток. Найдорожчі - за 200 долларів складаються з декількох приміщень, включаючи ванну, і повністю пристосовані для того, щоб
господарі перед поїздкою могли з комфортом провести час зі своїми улюбленцями.
Домашнім вихованцям готелів Starwood в США і Канаді надається розкішна кімната з
розкішним ложем з подушками та постільною білизною, а також спеціальними собачими іграшками
і навіть купальними халатами.
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В одному австрійському готелі пускатимуть собак, але перестануть селити дітей. У більшість
італійських готелів, барів і ресторанів з недавніх пір можна заходити з собаками і кішками. Для
тварин не тільки відкриваються спеціальні готелі, але і випускаються окремі путівники. Останнім
часом подібна турбота про домашніх вихованців стає нормою життя і подібні нюанси перестають
дивувати.
У Шанхаї відкрився ресторан "Рай домашніх тварин", де собаківники і їх вихованці можуть
обідати за одним столом. У меню можна замовити як закуски і напої для людей, так і типово собачу
їжу. Спочатку передбачалося, що в ресторані будуть харчуватися тільки собаки і їх власники, проте
з перших же днів сюди стали приходити власники кішок, щурів і хом'яків. Собаківники не можуть
приховати свого захоплення. Не залишилися осторонь і критики, які докоряють господарів ресторану
в антисанітарних умовах. Правда, закон на боці любителів тварин: в Китаї немає юридичних актів,
що забороняють господарям тварин харчуватися разом зі своїми улюбленцями [волошин].
Першим готелем для тварин вважається Dog City - це готель для собак і котів, а також садок,
де за улюбленцями спостерігають вихователі-ветеринари. Готель унікальний тим, що в ньому не
використовують кліток. Протягом всього дня з тваринами контактують, займаються та грають. А
сплять вони на диванах або лежанках [без кліток].
В готелі є розпорядок дня, як у справжньому дитсадку. З 7-ї ранку у тварин прогулянка, потім
сніданок, а далі — відпочинок та спілкування з іншими собаками. До речі, годують собак тим, що
приносять господарі. Бо у кожного є свій раціон: хтось їсть сире м’ясо, хтось парене і овочі, хтось
рибу або корм. Тому, щоб не було розладу шлунку, харчування є індивідуальним. Всі собаки у
поділені на групи залежно від розмірів та темпераменту [без кліток].
У кімнатах для тварин є лотки, які підключені до каналізації. А щоб господарі не хвилювались
за своїх улюбленців, в кімнатах встановлені камери відеонагляду, завдяки яким в режимі реального
часу можна споглядати за тваринами.
За окрему плату в готелі є послуги у салоні краси. Тут можуть зробити манікюр, стрижку,
почистити зуби, пофарбувати та навіть збризнути парфумами. При проходженні процедур коти та
собаки ізольовані одне від одного, щоб не викликати додатковий стрес [без кліток].

Рис. 1 Готель для собак та кішок Dog City
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Перший готель для кішок в Україні – Cats hotel Mur Meow. Це перший в Україні
спеціалізований готель для котів найвищого рівня. Тут створено найкращі умови для котів,
обладнавши кожну кімнату за новітніми технологіями та сучасними функціями. Чудовий сервіс,
якісна їжа, ідеальна чистота, дитячий майданчик.
Для кожної тварини пропонують окремі квартири площею до 2,4 метра, які можна розширити
або об’єднати, якщо ваші домашні тварини живуть парами.
Кімнати виготовлені з оргскла та алюмінію, абсолютно гіпоалергенних матеріалів, які не
вбирають вологу, запахи та шкідливі мікроби. Обробка парою високого тиску та дезінфікуючий
екоцид після кожного відвідувача зробить приміщення ідеально чистим.
Скляні кімнати дозволяють котикам спостерігати за сусідами, щоб вони не почувались
самотніми. Також підготовлено спеціальні одноразові будиночки з картону, що дозволяє котам
укриватися і завдяки чому вони відчувають безпеку.

Рис. 2 Готель для котів Mur Meow
Готель для тварин Dog & Cat Club Hotel надає 24 індивідуальні номери для комфортного
проживання собак і кішок всіх порід. Крім стандартних кімнат, в готелі є 4 номери категорії люкс,
обладнані додатковими відкритими терасами - вольєрами, і 2 сімейних номера, в яких готель
забезпечує комфортне проживання 2-х і більше тварин з однієї сім'ї. Кімнати для кішок і собак
відокремлені один від одного і розташовуються в протилежних крилах будівлі.
В готелі допускається розміщення гризунів, птахів, екзотичних тварин. Особливості їх
утримання, харчування та догляду обговорюються в індивідуальному порядку.
Для повноцінних прогулянок на свіжому повітрі, ігор і спілкування з тваринами готелем
пропонуються 4 прогулянко-ігрових майданчиків: закрита зона всередині готелю, внутрішній
відкритий двір - патіо і зони прогулянок з різними видами покриття. Для кішок, які звикли до свіжого
повітря і прогулянкам, виділена окремий огороджений майданчик.

Архітектурний вісник КНУБА № 22-23, 2021

237

Рис. 3 Готель для собак та кішок Dog & Cat Club Hotel
Готелем передбачено кілька варіантів організації харчування: тварині можуть запропонувати
сухий корм і консервований корм. Якщо ваш звір на натуральному харчуванні, ви можете передати
заморожені порції або може бути приготовано для тваринки смачний обід з продуктів, погоджених з
власником.
Готель забезпечує щоденне інформування Вас про життя Вашого улюбленця в готелі за
допомогою щоденних фото-і відеозвітів про прогулянки, ігри, відпочинок, харчуванні звірка.
Таким чином, при порівнянні 3-ох готелів для тварин, які можуть спеціалізуватись лише на
одному типі тварин, або на декількох, бачимо що критерії піклування та проведення часу в готелях
схожі.
Досліджуючи фотографії, можна дійти висновку, що для тваринних готелів краса та естетика
не є на першому місці. Перш за все, необхідно створити великий простір, щоб будь-яка тваринка
могла орієнтуватись та гратись там, бігати та стрибати. Не зашкодить створення спеціальних
настінних поличок, які витримають маленьких тварин.
Кольорова гама готелів схожа на кольорову гаму дитячих садків. Потрібно уникати яскравих
та різких кольорів, тому що психологічно кольори можуть мати дуже сильний вплив на тварин, що
приноситиме їм шкоду.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ДИЗАЙНА ОБУСТРОЙСТВА ГОСТИНИЦЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕННИЯ В УКРАИНЕ
© Самойлович В. В, Малик Т. В., Шадманова О. И., 2021
Аннотация: В статье освещается начала и развитие специализированных гостиниц для
животных, исследования перспектив введения отелей данного типа в Украине.
Ключевые слова: гостиница, животное, практика, перспектива, ветеринар, безопасность,
забота.
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Постановка проблемы. Животные - настоящие друзья человека. Они помогают справиться
с проблемами одиночества, улучшают самочувствие, а также просто украшают обыденность.
Иногда бывают ситуации, когда владелец животного нет возможности содержать
животное (например, длинная поездка в другой город или за границу, ремонт в квартире, потеря
места жительства и т.д.). На помощь могут прийти специализированные отели для собак и кошек,
которые позаботятся о животном во время, когда вы отсутствуете.
Зоо-отели специализируются на содержании пушистых домашних любимцев, а также особых
любимцев, которым необходима вода (ящерицы, рыбы, змеи, улитки), а также отдельно заведение
для грызунов.
Цель публикации. Исследовать явление гостиницы для животных, выявить особенности и
отличия от обычного отеля, а также проанализировать перспективы создания сети зоологических
отелей по Украине. Вторичной целью является выявление дизайнерских приемов, которые в первую
очередь зависят от необходимости (некоторые вещи должны быть в отеле, а в некоторых нет
необходимости), анализ положительных и отрицательных сторон, и разработка новой концепции
гостиницы для животных.
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WORLD PRACTICE OF ARRANGEMENT OF HOTEL FURNITURE FOR ANIMALS.
PROSPECTS OF INTRODUCTION IN UKRAINE
© Samoilovich V. V. Malik T. V., Shadmanova O. I., 2021
Abstract. The article covers the establishment and development of specialized hotels for animals, the
study of prospects for the introduction of hotels of this type in Ukraine. Zoo hotels have appeared as an
alternative to keeping animals in hospitals at veterinary clinics. By the way, they provide such services to
them. Small boxes that limit the extra mobility of the pet - a good option after surgery during the
rehabilitation period, but not for a perfectly healthy animal. Hotel for animals - a specialized room that
meets the established requirements for the accommodation of animals temporarily transferred by their
owners for maintenance [azar].
The world of pets is very interesting. Observing and studying it, and people are fascinated not only by
amazement and new discoveries, they care about animals and kindness, and love, and indulgence. Knowing
animals, man knows himself.
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Throughout history, pets have played a key role in human life, and have been seen primarily as
suppliers of food, clothing, transportation, and time as an object of religious worship. Although animals
around the world still use these traditional uses, the role of many animals in society has changed. Yes, there
is a sharp increase in the number of animals that are supported and maintained as abilities for pleasure.
Key words: hotel, animal, practice, perspective, veterinarian, safety, care.
Formulation of the problem. Animals are true friends of man. They help to cope with the problems of
loneliness, improve well-being, as well as simply beautify everyday life.
Sometimes there are situations when the pet owner is not able to keep the pet (for example, a long trip
to another city or abroad; repairs in the apartment, loss of residence, etc.). Specialized hotels for dogs and
cats that take care of the animal when you are away can come to the rescue.
Zoo hotels specialize in keeping furry pets, as well as special pets that need water (lizards, fish, snakes,
snails), as well as a separate facility for rodents.
Purpose of publication. Investigate the phenomenon of a hotel for animals, identify features and
differences from a conventional hotel, as well as analyze the prospects of creating a network of zoological
hotels in Ukraine. The secondary goal is to identify design techniques that depend primarily on the need
(certain things should be in the hotel, and some do not need), analyze the pros and cons, and develop a new
concept of the hotel for animals.

