ОГЛЯД РИНКУ
ГОТЕЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ
Київ │ Жовтень 2021 року

Про компанію ArtBuild Hotel Group
Міжнародна група компаній, сфера діяльності якої направлена
виключно на готельний сегмент. ABHG спеціалізується на
консалтингу, дизайні, аудиті, управлінні, оснащенні готелів, а
також реалізації готельних проєктів «під ключ». Діяльність
компанії охоплює проєкти різних форматів – від об’єктів міського
типу до сучасних рекреаційних і оздоровчо-курортних комплексів.
Компанія займає активну професійну та громадянську позицію
щодо розвитку готельного та туристичного ринку України.

www.artbuild.ua

+38 044 521 2006

info@artbuild.com.ua

35 млн грн
туристичного збору
в 2020 році
48% Y-o-Y

Додатковим імпульсом в збільшенні туристів на
ринку має стати легалізація в Україні грального
бізнесу в рамках готельних об'єктів, що відбулася
в 2020 році. Особливо це може бути відчутним в
перспективі зменшення обмежень в пересуванні
через Covid-19, коли київські готелі зможуть
розраховувати на значну кількість іноземних
gambling-туристів.
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туристів
в 2020 році
49% Y-o-Y

За перше півріччя 2021 року туристичний збір
склав 22,5 млн грн (дані КМДА). До того ж, з
початку року і до кінця червня, столицю відвідало
308 тис. іноземців. Подібна динаміка може
свідчити
про
тенденцію
до
поступового
відновлення туристичного попиту в столиці
України.
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~ 2,3 млн

Через масове закриття кордонів між країнами,
що спричинено поширенням Covid-19 та
впровадженням карантинних обмежень, –
зовнішній туризм у Києві зазнав чи не найбільшу
в своїй історії кризу. За даними Управління
туризму та промоції КМДА і Державної
прикордонної служби, у 2020 році столицю
відвідало до 400 тис. іноземних туристів, у
порівнянні із 2019 роком – понад 1,5 млн осіб –
показник зменшився у 4 рази. Щоправда
внутрішній туризм теж зазнав чимало втрат. Так
в 2019 р. Київ відвідало приблизно 3 млн
українців з інших регіонів країни, а в 2020 – на
третину менше. Туристичний збір в 2020 склав
35 млн грн, тоді як в 2019 році ця сума досягала
62 млн грн.
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ТУРИЗМ

При цьому слід зазначити, що внаслідок
пандемії київський ринок зазнав навіть
менших втрат, ніж більшість великих міст
Європи. Так, в Празі завантаження готелів
в 2020 р. в середньому впала за рік в 4,6
разів, у Варшаві – в 2,7 рази, в Женеві – в
2,6 рази, в Києві – в 1,9 рази.
Перед усім, пандемія створює масу
обмежень, що ускладнює, або взагалі
унеможливлює процес подорожування для
зовнішніх туристів. В 2020 році попит на
готельні послуги в Києві тримався
передусім завдяки внутрішньому потоку.
Така ж ситуація спостерігається і в 2021
році. Основними гостями столичних
готелів переважно продовжує бути бізнесаудиторія. Середній термін проживання
одного туриста складає близько 2-3 днів.
Найбільш високі показники завантаження
припадають на будні.
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Джерело: ABHG.

Середнє завантаження готелів Києва
протягом року в 2019 р.
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Загалом, ринок готельної нерухомості в
Києві характеризується доволі високим
попитом. Але за майже дворічний період
пандемії Covid-19, як і в інших містах світу,
рівень завантаження в готелях столиці
відчутно знизився. Наприклад, середній
показник завантаження в сегментах
midscale – upper midscale за першу
половину 2021 року сягає лише 44%, що
на 9% менше за показник аналогічного
періоду в 2019 р. (дані STR Global).

Динаміка середньорічного завантаження
номерного фонду в готелях Києва

Джерела: STR, ABHG.

Середньорічне завантаження готелів
у ряді європейських міст в 2019-2020 рр.

Київ
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ПОПИТ
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~11 570 од.

готелів з номерним
фондом більше
20 од.

загальний
номерний фонд

info@artbuild.com.ua

112

ПРОПОЗИЦІЯ ТА СТРУКТУРА РИНКУ
У число 112 київських об’єктів готельної нерухомості не входять відомчі
готелі, малоформатні готелі на менше аніж 20 номерів, гуртожитки
готельного типу, хостели, санаторії.
Забезпеченість столиці готельними номерами складає близько 5,1 номерів
з розрахунку на 1000 туристів в 2020 р. Наприклад, у столиці Польщі цей
показник становить ~4,8 номерів на 1000 туристів.
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Для київського ринку гостинності характерним лишається домінування
номерного фонду в цінових сегментах нижче середнього (budget –
economy) – 47% від загальної кількості номерів або 54% від кількості
готелів. Для порівняння у Варшаві ці сегменти охоплюють лише біля 16%, а
домінуючими виступають сегменти midscale – upscale (68%).
Структура ринку готельної нерухомості Києва по класам, жовтень
2021 р., (поруч вказано загальний номерний фонд сегмента)
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Структура категоризованих готелів Києва, жовтень 2021 р.
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Зазначимо, що легалізація грального бізнесу
в
Україні
наразі
виступає
основним
каталізатором для розвитку ринку готельної
нерухомості.
Про
це
свідчить
стрімке
збільшення в 2020-2021 рр. кількості запитів в
консалтингові та архітектурні бюро від інвесторів
і девелоперів на розвиток нових готельних
проєктів, а також поточна динаміка реалізації
гральних зон у вже функціонуючих об’єктах.
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Джерело: ABHG.

Структура
ринку
готельної
нерухомості Києва за об’ємом
номерного фонду (без урахування
об’єктів з номерним фондом до 20 од.)
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Джерело: ABHG.

51 – 100
номерів
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За останні 10 років було заявлено чи
опрацьовувалось
більше
50-ти
готельних
проєктів до реалізації. Але більшість з них було
призупинено ще на етапі проєктування, або
«заморожено»
безпосередньо
на
етапі
будівництва. Фактично готельний ринок Києва
щороку поповнюється 2-3 новими об’єктами. У
2021 р. відкрито готель Villa LaScala (54 номери),
а також розширено IQ Hotel з 37 до 174 номерів.
З нових знакових готелів у найближчі 1-2 роки
можуть з’явитися: Sheraton Kyiv Olimpiyskiy
(upper upscale), Premier Hotel Slavutych
(midscale), Ibis & Adagio Kyiv (economy +
midscale) та «Санкт-Петербург» (upper midscale).
У випадку реалізації вказаних проєктів загальний
об’єм пропозиції на ринку столиці збільшиться
ще на ~7%.

Динаміка зміни об’єму номерного
фонду готелів в Києві по класам в
2016 / 2021 рр. (без урахування
об’єктів з номерним фондом до 20 од.)
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За 5 останніх років об’єм пропозиції на
готельному ринку Києва зазнав значних змін в
якісних характеристиках. Так, на 74% виросла
пропозиція в класах upper midscale – upscale.
Тобто, ринок столиці еволюціонує та продовжує
рухатися до європейських стандартів, де ці
сегменти домінують. В кількісному вираженні
номерний фонд міста виріс на 12%. А доля
об'єктів під міжнародним готельним брендом
вже досягає 13% (для порівняння в 2011 році
цей показник складав лише 3%).

up upsc
upsc
up mdsc
mdsc
economy
budget

$‐

$100 $200 $300 $400 $500
2011

Джерело: ABHG.
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2021 рік продовжує вже більш як 10-ти річну
тенденцію, по поступовому зменшенню
вартості розміщення (у еквіваленті USD) в
київських
готелях
вищих
класів
та
відновленню тарифів в нижчих класах до
зразка до кризових явищ (2011-2012 рр). Це
в тому числі пояснюється поступовим
насиченням преміум-пропозиції в місті, що
відбувалося в останні 10 років.

Падіння середнього прибутку з одного
доступного на ринку готельного номера
(RevPAR) в 2020 р. відносно 2019 р.
RevPAR, Київ
RevPAR, Варшава
RevPAR, Гельсінкі
RevPAR, Осло
RevPAR, Копенгаген
RevPAR, Стокгольм
RevPAR, Будапешт
RevPAR, Москва
RevPAR, Лондон
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Джерела: JLL, Statista, C&W, Knight Frank, Benchmarking
Alliance, ABHG.
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luxury

На початку жовтня 2021 року середня
вартість готельного номера (Online Published
Best Available Rate) категорії Standard (DBL,
B&B) в Києві становила: в budget – $41, в
economy – $84, в midscale – $123, в upper
midscale – $141, в upscale – $230, в upper
upscale – $408 і в luxury – $360.
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Динаміка середньорічної вартості
розміщення в готелях у 2011 / 2016 /
2021 роках в номері Standard (DBL&BB),
за добу
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ЦІНОВІ ПОКАЗНИКИ
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Деяке
пожвавлення
готельному
сегменту мають надати законодавчі
зміни, що дозволяються операторам
gambling-індустрії працювати в Україні
лише
в
готелях
та
готельних
комплексах. В тому числі, значним
фактором
заохочення
будівництва
нових
готелів
стає
можливість
отримання «інвестиційної ліцензії» для
казино в нових проектах. Також нове
законодавство має поширити практику
проходження процедури категоризації
місць розміщення, а це означає
стимулювання покращення сервісу та
відповідальності
перед
гостями.
Додатково це сприятиме більшому
упорядковуванню ринку та рухатиме
його до кращих стандартів.

Але для всеохоплюючого покращення
інвестиційної складової готельного
бізнесу в Києві в цілому, все ж,
потрібне завершення в світі пандемії
COVID-19 та скасування пов'язаних
обмежень в пересуванні, відновлення
світової
туристичної
активності,
проведення великих масових заходів.
Наразі сфера гостинності в Києві
«тримає удар», втративши навіть
менше
за
більшість
великих
європейських ринків – за 2020 рік
середній показник прибутку з одного
доступного номера (RevPAR) в Києві
знизився на 56%. А у першому півріччі
2021 року вже спостерігається процес
поступового відновлення – середній
RevPAR показує біля 11% росту.
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Ринок готельної нерухомості Києва, як і
галузь туризму в цілому, ніяк не може
стати на колію сталого розвитку і
сповна реалізувати існуючий потенціал
міста, через низку негативних факторів,
зокрема політико-економічні потрясіння
в країні та пандемічні обмеження. Хоч
ринок регулярно і відновлюється після
чергових криз, але темпи його розвитку
лишаються не високими. В цілому за 20
останніх років об’єм пропозиції на
ринку розміщення загалом зріс лише на
~20%.
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ВИСНОВКИ ТА ПРОГНОЗИ

