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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Дизайн інтер’єрів СПА 

комплексу «Зелений туризм» »  складається з:  ___ сторінок тексту,  ___ 

рисунків,  ___ таблиць, ___ використаних джерел, додатків. 

Ключові слова: СПА-КОМПЛЕКС, ДИЗАЙН ІНТЕР`ЄРУ, ТУРИЗМ, 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗОНИ, КОМПЛЕКС 

Обрана тема є актуальною, оскільки зростає попит у сучасному 

суспільстві та потреба громади у відпочивально-оздоровчих комплексах та 

туризму. 

Саме тому постала нагальна потреба створити такий дизайн інтер'єру 

СПА, щоб забезпечити доступ місцевих та приїжджих громадян до комплексу, 

засобами дизайну, організувати комфортні умови для відпочинку, а також 

задовольнити потреби молоді в естетичному розвитку, враховуючи при цьому 

особливості функціонального зонування середовища СПА комплексу. 

Об’єктом дослідження є  приватний будинок.  

Предмет дослідження – планувальне, композиційне та кольорове 

вирішення СПА комплексу «Зелений Туризм»,  функціонально-просторові 

особливості комплексу, основні принципи, методи та вимоги до формування 

комфорту, світлового середовища комплексу. 

Метою дослідження є визначення функціонального планування, 

композиційно-просторових та художньо-образних характеристик середовища 

комплексу та розробка інтер’єру СПА, що має забезпечити створення зручних 

умов для відпочинку та комфортного перебування відвідувачів в холі та в 

головній кімнаті з басейном. 
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ВСТУП  
 

СПА комплекси - це окремий великий сегмент ринку, який має тенденцію 

стрімкого зросту.  Популярність СПА послуг зростає з кожним днем, його розвиток 

за останні роки став вкрай динамічним на міжнародному туристичному ринку. 

Високий потенціал фізичної та розумової діяльності людей є безпосередньою 

передумовою повноцінного життя. Лікувально-оздоровчий туризм дає змогу в 

комфортних і невимушених умовах підтримувати стан здоров’я у належному стані. 

Постійно зростаюча конкуренція в сфері туристичних послуг вимагає вдосконалення 

нових видів туризму в світі та Україні зокрема. В Європі попит на СПА-відпочинок, 

настільки великий, що багато країн були змушені переглянути свою політику в галузі 

туризму. 

Передумов для розвитку СПА досить багато. В першу чергу це: прагнення 

населення до здорового способу життя, стрімке зростання популярності СПА в 

усьому світі, як спосіб глибокої релаксації і підтримки здоров'я. 

За останні десятиліття лікувально-оздоровчий туризм зазнає суттєвих змін. 

Традиційні курорти перетворюються на поліфункціональниі оздоровчі центри, які 

розраховані на широке коло споживачів. У світі зростає кількість людей, які 

потребують відновлювальних антистресових програм і хочуть підтримувати гарну 

фізичну форму. Лікувально-оздоровчий туризм – видається одним з 

найперспективніших видів туризму України. Він розвивається за рахунок значних 

ресурсів: річкового узбережжя, гарячих, теплих і холодних мінеральних джерел, 

лікувальних лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими місцевість. 

 Методи дослідження на яких базується процес виконання дипломного проекту: 

спостереження, порівняння, розрахунок, вимірювання, узагальнення, абстрагування, 

аналіз. 

 В місті розташування будинку відсутні СПА-комплекси, тим самим існує 

попит, але відсутня пропозиція. Жителі міста для отримання СПА-процедур 



відвідують інші міста області. Це підкреслює актуальність теми та необхідність 

практичної реалізації проекту. 

 В проекті необхідно слідувати сучасним тенденція розвитку даної сфери. 

Сучасні центри надання даного типу послуг повинні містити новітнє обладнання, 

простір для відпочинку, відповідати стандартам екології. 

До списку найбільш популярних атрибутів spa-обладнання входять: медичні, 

гальванічні, парафінові, вихрові та радонові ванни, а також тропічний  та Шарко душ. 

І звичайно жоден комплекс  не обійдеться без СПА-капсул. Кожен з перерахованих 

вище приладів має своє індивідуальне призначення, вони не є взаємозамінними, отже, 

будь-який spa-комплекс повинен володіти повним переліком spa-обладнання. 

Звичайно, деякі невеликі spa-салони, які не претендують на звання найпопулярніших 

обходяться лише деякими компонентами. Однак в них, відвідувачі не можуть 

розраховувати на проходження повного комплексу spa-процедур, що різко впливає на 

рівень комплексу, і на його прибутковості. 

На підставі цих відомостей можна зробити висновок, що приречені на явний 

успіх тільки ті spa-центри, які пропонують всі види spa-послуг в комплексі, а не 

окремо. Важливий і сервіс, і рівень обслуговування, і інтер'єр комплексу. 

 Перевагою побудови проекту на основі приватного будинку є вже існуючий 

фундамент, підключені комунікації, розташування на порогах річки, затишна 

місцевість. Будинок великої квадратури на дві сім’ї дає змогу виконати вимоги щодо 

побудови простору для відвідувачів. 

Отже, завдання проекту є вагомим внеском в туристичну сферу міста, яке стане 

більш привабливим не лише для водного туризму, а й для лікувально-оздоровчого.  

Мета: розробити дизайн інтер’єру на основі вивчення історичного, 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, а також сучасних тенденцій розвитку 

обґрунтування особливостей формування дизайну інтер'єрів СПА-комплексу.  

Об’єкт: приватний будинок. 

Предмет: дизайн інтер’єру СПА-комплексу. 

Завдання:  



1. Дослідити та систематизувати вітчизняний та зарубіжний досвід формування 

дизайн інтер`єрів СПА-комплексу.  

2. Проаналізувати сучасні тенденції у формуванні інтер’єру приміщень СПА-

комплексу.  

3. Проаналізувати останні дослідження та публікації науковців у сфері 

формування інтер’єрів СПА-комплексу. 

4. Розробити фірмовий стиль для СПА-комплексу.  

5. Розробити функціонально-планувальну структуру, а також створити 

художньо-виразний простір СПА-комплексу.  

6. Розробити елементи предметного наповнення інтер`єру, що відповідають 

концепції СПА-комплексу.  

Практичне значення.  

Результати напрацювання можуть бути використані при проектуванні 

інтер`єрів сучасних СПА-комплексві. 

  

 



РОЗДІЛ І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ПРИЙОМИ 
ПРОЕКТУВАННЯ 

 
1.1. Історія виникнення та розвитку індустрії СПА відпочинку 

 
Загальноприйнят, що спочатку поняття СПА з'явилося як визначення місць 

розташування мінеральних джерел, і це остаточно відбулося в 1326 році, коли 

джерела цільової води знаходились у Бельгіях в місцевостях з аналогічною 

назвою, і їх чудові властивості були подібні тим, що вода, яку стародавні 

римляни використовували ще на початку віку. Перші романські купальні на 

мінеральній воді були побудовані у Британії в 76 році до нашої ери. Так що 

першовідкривачем СПА бізнесу було стародавні римляни.  

Історичне право називається першим курортом на Мінеральних водах, 

ймовірно, належить Німецькому Баден Бадену, де основні джерела були 

виявлені Римлянами у 211 році нашої ери. Імператор Каракалла побудував на 

цих джерелах бані, які працюють по сьогодення і називаються Римсько-

Ірландською купальнею Фрідрихсбад. Так з’явилися СПА, розташовані на 

мінеральних або термальних джерелах, або Mineral Spring SPA. 

Перший імпульс трансформації СПА, від розуміння курорту на воді до вже 

більш широкого трактування спеціалізованого медичного центру, був 

здійснений у Вінсентом Признцитм в 1829 році. Використовуючи мінеральну 

воду в поєднаннях з іншими  вже відомими природними лікувальними 

факторами, такими як дозовані теплові навантаження, контрастні 

гідропроцедури, спеціальні фізичні вправи, масаж, дієта, він створив перший 

медичний центр СПА, спочатку в Німеччині, а потім цілу мережу центрів по 

Європі і Америці.  

Медичні центри, що пропонують спеціалізовані лікувальні та оздоровчо-

реабілітаційні програми, що використовуються в якості основного методу 

терапії, комплексного використання природних лікувальних факторів та їх 

мистецьких аналогів, отримали назву Mediacl SPA - Медичне СПА. 



Спа-туризм - це створення Велнес-туризму, яке фокусується на поліпшенні 

здоров'я та зовнішності за допомогою різних процедур, заснованих на воді, 

включаючи внутрішнє та зовнішнє застосування. 

Більшість культур вірять у користі купання та цілющість сили води. Традиції 

оздоровлення водою існувало у старовинних єгиптянах, греках, римлянах, 

персах, японцях, а також у корінних американців. 

Одні зі старовинних свідчень СПА культури були винайдені в долині 

річки Інд, де існувала стародавня цивілізація з ванними кімнатами, банями та 

басейнами. 

Єгипетські жінки використовували водяний пар для догляду за шкірою, 

легендарна Клеопатра наносила на шкіру грязі Мертвого моря, щоб зберегти 

свою красу. 

Проте,  саме стародавні греки заклали основи СПА-туризму. Вони знали 

про корисні властивості сирнистих джерел та відвідували їх для лікування 

захворювань, що викликають або знімають м’язову та суглобну болі. У поемах 

Гомера та Гесіода багато разів згадується про відновлюючі та тонізуючі ванни. 

Одні з відомих філософів Греції, такі як Гіппократ та Платон, писали про 

користь купання для здоров’я.  

Гіппократ посвятив великий розділ термальної води у своїй роботі «De 

is, a quiz at loci», в якому він описав хімічні та органолептичні властивості 

води, а також сприйняття розвитку гарячих і холодних ванн на організм 

людини. 

Хоча СПА туризм народився в Стародавній Греції, у часи Римської 

імперії він пережив свій золотий вік. Етруски теж придавали велике значення 

купанню в теплій воді не тільки із-за прихильності чистоти, але і з-за цілющого 

ефекту. Саме тому вони будували свої міста біля термальних джерел. 

Стародавні римляни вважають купання регулярним режимом для 

здоров'я. Вони відкрили і освоїли безліч термальних джерел і залишили 

неймовірну спадщину громадських купальнь, що називаються термами 

(рис.1).  



 
(Рис.1 «Римляни приймають ванни-гравюра») 

 

Вони також влаштовувались в приватних будинках, як правило, за 

спеціальними зонами для вправ, купання, масажу та відпочинку. З часом бані 

стали відвідувати не тільки з метою купання, але і для спілкування, відпочинку 

та роботи (рис.2). 



 
(Рис. 2. Терми Діоклетиана) 

 

Найперші терми з'явилися при імператорі Агріппе в 25 році до н.е. 

Кожен наступний імператор вважав своїм обов’язком побудувати терми більш 

розкішні і величніші, чим у попередників.  

Через деякий час терми з просторих та звичайних бань перетворились у 

культурні центри, де можна було приємно провести цілий день, 

насолоджуючись ваннами, отримати сеанси масажів з натуральними маслами, 

взяти учать в різних заходах, обговорити справи та смачно поїсти. При 

будівництві терм велику уваги приділяли красі та естетики: стіни прикрашали 

узорами з мозаїки, поли викладали дорогим мармуром, на стіни вішали 

дзеркала. У деяких термах можна було знайти навіть сад або бібліотеку(рис.3). 



 
(рис. 3. Терми Каракалли)  

 

Не дивно, що SPA-культура поширювалася на територіях, багатих 
природними ресурсами і термальними джерелами. В епоху Ренесансу в 
багатьох країнах виникав термальний туризм - відгомони римської культури 
терм. 

Однак «водна» культура не завжди розвивалася швидкими темпами. 

Спочатку її стримувало поширення християнства, коли тілесні задоволення 

строго засуджувалися церквою. C початком епідемій чорної чуми в середині 

XVII століття і сифілісу в XVIII столітті громадські лазні в Європі стали 

закриватися. Довгий час в народі існувала думка, що тиф також передається 

через воду. Більше двох століть Європа жила без громадських лазень. У 17-18 

століттях купання в мінеральних джерелах стало застосовуватися лікарями для 

лікування і профілактики деяких захворювань. І тільки в кінці XVIII століття 

було прийнято рішення, що приймати ванни все-таки дуже корисно. 

У 1831 році фермер і народний цілитель Вінценц Прісніц з Моравії, 

завдяки прекрасним результатами водного лікування і подальшої 

популярності зміг відкрити власну лікарню в містечку Грефенберг. Зараз на 

місці цієї лікарні діє курорт Єсеник.  



Прісніц розробив програму, що включає лікування мінеральними 

водами, дієту, вправи, елементами яких користуються досі, і їх значення для 

гідротерапії настільки велике, що 200-річчя від дня народження цієї людини 

зазначалося в усьому світі: 1999 рік було оголошено ЮНЕСКО роком 

Вінценца Прісніца . 

Перший Day-SPA-салон сучасного типу, Red Door Salon, відкрила в 

Манхеттені в 1910 році Елізабет Арден. Він швидко завоював популярність у 

американок. Приблизно через 50 років Дебора Сзекелі відкрила в Каліфорнії 

салон «Golden Door SPA», в якому особисто розробляла програми фітнесу і 

коригування ваги. Їй допомагала актриса Джейн Фонда, яка створила 

комплекс вправ, названих аеробікою.  

В кінці 1990-х років стали поширюватися медичні SPA-центри, що 

пропонують новітні технології в поєднанні в традиційними SPA-процедурами 

в розкішній атмосфері SPA-туризму. 

Але аж до середини ХХ століття під SPA малося на увазі виключно 

гідротерапію. «Вода» була ключовим і центральним поняттям (рис.4). 

 

 
(рис.4. Перший Day-SPA-салон 1910 р.) 

  



1.2. Аналітичний огляд формування Спа-центру 
 
1.2.1. Вітчизняний досвід 
 

СПА - це комплекс процедур на основі води та грязей термальних 

джерел. Комплекс, до складу приміщень якого обов’язково входять сауна (з 

варіаціями на тему – хамам, лазні, тощо), басейн (один або декілька), кімнати 

для процедур та відпочинку 

Важливо, щоб СПА-об'єкт відповідав потребам цільової аудиторії. В 

архітектурі будівлі найбільш важливу роль грає функціональність. На перше 

місце ставиться концептуальна відповідність архітектурного стилю типу спа-

підприємства, оригінальність виконання, відміну від інших, але не розкіш. З 

іншого боку, клієнт, прийшовши в спа, сподівається потрапити саме в спа-

атмосферу, але не в економічний санаторний варіант відпочинку. А 

найважливішим завданням комплексу для відпочинку і туризму є створення 

розслаблюючої атмосфери для відвідувачів засобами дизайну. 

При будівництві СПА-комплексу особливо цінуються натуральні 

матеріали, такі як дерево, вода, камінь, глина та ін., Які надають гармонійний 

вплив на людський організм. 

«Verholy Relax Park» - це СПА-комплекс з котеджами, шале, басейнами, 

СПА зонами. Розташований в глибині соснового лісу, в Полтавській області. 

Заміський комплекс досить молодий, відкриття відбулося навесні 2015 

року в селі Верхоли. Село Верхоли знаходиться на лівому березі річки 

Коломак. 

В оформленні дизайну використана класична стилістика швейцарського 

шале.  Простота і витонченістю ліній, підбір традиційно натуральних 

матеріалів в поєднанні ергономіки організації життєвого простору(рис.5). 



 

(рис.5. Verholy Relax Park) 

На території знаходиться спортивний комплекс, великий критий басейн з 

підігрівом, джакузі, хамам, лазня, санаріум, спортивна зала та ще один 

відкритий великий басейн з підігрівом, дитячий басейн, гідромасажний 

басейн й бар (рис.9). 



 
(рис.6.Verholy-Pool) 

 Протягом періоду будівництва не вирубали жодного дерева, що є одним 

з вагомих критеріїв побудови туристичних комплексів у навколишньому 

середовищі(рис.10).  

 

(рис.7 Verholy-санаріум) 

 



 

(рис.8. Verholy-комплекс)  



1.2.2. Закордонний досвід 

 

Якщо згадати історію СПА, то сочатку ці три букви розшифровували як 

назва місця, де надавалися оздоровчі процедури з використанням води. У СПА 

була репутація чогось незрозумілого, недешевого і не всім доступного, але 

привабливого. Сьогодні СПА тлумачать як спосіб життя, як комплекс послуг, 

призначених для оздоровлення та поліпшення загального самопочуття. У цей 

комплекс входять не тільки різні процедури по догляду за обличчям і тілом, а 

й здорове харчування, фізичні вправи, духовні практики, тобто СПА 

проповідує холистический підхід до здоров'я людини. 

Ще 20 років тому СПА-комплекси, салони та лікувальні комплекси з дизайном 

свого часу були популярним і престижним місцем відпочинку. В майбутньому 

напрям розвитку визначатимуть сучасні тенденції. Тут необхідно відмітити: 

малоцікаві архітектурні рішення не будуть успішні, оскільки зіллються із 

загальною масою схожих об’єктів. Дизайн та архітектура грають важливу роль 

в спеціалізації комплексу для відпочинку. В майбутньому зможуть зайняти 

вигідну позицію на ринку лише ті об’єкти, які виділятимуться рівнем 

інноваційних рішень. 

Замок Ельмау - Баварія (Німеччина) 

Замок Ельмау XIX століття на півдні країни біля підніжжя гір 

Веттерштайн (Wetterstein), між містечком Гарміш-Партенкірхен і селом 

Клаис.  

Дістатися до комплексу можна через приватну автодорогу, або ж 

доріжкою прямо крізь прорубану скелю, через ущелину Партнахкламм. На 

початку в полонині розташовувалися ферма і лісопилка. Людвіг II не раз 

зупинявся саме тут по дорозы в свій замок «Шахен».  

В даний час замок Ельмау є баварський альпійський комплекс класу 

люкс.  

Перед першою світовою маєток купив професор і філософ Іоганес 

Мюллер, якого принц Макс Баденський вважав своїм ідейним наставником. 



Побудова замку закінчилася в 1916 році. Замок призначався для усамітнення 

від метушні навколишнього їх реальності. 

У 1942 році, для запобігання конфіскації, використовувався для 

відпочинку військовослужбовців вермахту. 

У 1944 році замок був перетворений у військовий госпіталь. 

У 1945 році замок використовували американці спочатку як концтабір 

для нацистів, а потім - як зимову військову школу. 

З 1957 року замок став місцем проведення концертів камерної музики. 

З 22 червня 2007 року знову відновлений замок став функціонувати, як 

п'ятизірковий комплекс. Цей розкішний курортний комплекс складається з 2 

готелів в оточенні Баварських Альп, що знаходяться біля гірського хребта 

Веттерштайнванд (рис.9). 

 

 
(рис.9. Замок Ельмау (Schloss Elmau), Баварія (Німеччина)) 

  



Заспокійливий звук тиші і стрімких гірських потоків в чарівному 

відокремленому місці, захищеної долини Баварських Альп на висоті 1000 м 

над рівнем моря (в 100 км від Мюнхена).(рис.10) 

Тут велику увагу приділяють психологічному стану гостей, тому крім 

SPA-процедур, благотворно впливають на тіло, пропонують заняття йогою, 

піші та велопрогулянки по мальовничих околицях, концерти, майстер-класи та 

лекції.(рис.11) 

 
(рис.10. Schloss Elmau, Баварія (Німеччина)) 

 

До складу комплексу входять чотири SPA-центру, один з яких 

призначений для сімей з дітьми. У них вам запропонують різні види масажу, 

процедури для омолодження шкіри обличчя і тіла, фізіотерапію, корекцію 

постави і фігури. 



 
(рис. 11. Schloss Elmau) 

 

 До послуг туристів бар, сад, СПА-центр і тераса. Ресторан та відкритий 

басейн, критий басейн і фітнес-центр. 

Жити в комплексі не обов'язково - можна зупинитися в іншому місці і 

приходити в призначений час на процедури. 



Висновки до першого розділу  

 
1. Проаналізовано історію розвитку СПА комплексів, виявлена 

етапність та спрямування бази відпочинку.  

2. Як свідчить наведений вище аналіз, в сучасній Україні існує 

розгалужена мережа комплексів. Проектування сучасного СПА є 

досить важливим в наш час, а особливо створення туристичного 

комплексу для відпочинку громадян. В ході роботи було 

проаналізовано, що для сучасного дизайну інтерєру СПА комплексу 

найбільш інформативні є період 20-го сторіччя. 

3. Проведена систематизація етапів розвитку даних об'єктів у 

вітчизняній і зарубіжній практиці і виділені найбільш яскраві риси 

їх дизайну.  

4. В результаті було встановлено, що вивчення зарубіжного досвіду 

показало схожість умов формування та будівництва в інших 

розвинених країнах з процесами, що відбуваються в сучасному 

вітчизняному містобудуванні.  



 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА 
ПРОЕКТУВАННЯ  СПА-КОМПЛЕКСІВ 

 
2.1 Нормативна база та класифікація 

 
Санітарні норми і їх дотримання - одне з найголовніших вимог сучасної 

сфери надання послуг, ще й зважаючи на Світову пандемію. Контакт зі шкірою 

клієнта, його кров'ю, виділеннями шкірного жиру разом з усією загальною 

мікрофлорою - дуже благодатне середовище для виникнення багатьох ризиків. 

Санітарія в СПА комплексі - це в цілому питання його репутації. 

Дотримання санітарних норм і правил повинно бути аксіомою для будь-якого 

б'юті закладу. Санітарні норми, відповідно яким в Україні працюють такі 

установи - один з головних і найважливіших питань їх функціонування в 

цілому.  

Основні вимоги стосуються наступних питань: 

1. розташування та обладнання приміщень (місце розташування, склад і 

площа основних, робочих і допоміжних приміщень, висота приміщень, 

вимоги щодо поверхні меблів та інше) 

2. внутрішнього оздоблення (матеріали для внутрішнього оздоблення, колір 

тонів для фарбування і коефіцієнт відбиття та інше) 

3. організації, пристрої та обладнання робочих місць  

4. санітарно-технічного обладнання (інженерне обладнання, гігієнічні 

вимоги до води, правила розміщення вентиляційних систем і 

вентиляційних отворів, тощо) 

5. природного і штучного освітлення приміщень (коефіцієнт природної 

освітленості, вибір світильників та подібне) 



Міжнародною асоціацією СПА  було запропоновано розподіл на наступні 
категорії (за типом): 

 

1. Day SPA - це СПА-салони і клубні СПА. Дана категорія пропонує різні 

СПА-послуги (масаж, догляд для обличчя, тіла і т.д.), що надаються 

професіоналами на денній основі. В основному надають послуги індустрії 

краси. 

2. Оздоровчі курорти та цільові СПА, які додатково пропонують: спеціальні 

дієти, фітнес, консультації по харчуванню, персональний коучинг, 

програми схуднення, лікувальні або профілактичні медичні послуги та 

тому подібне. 

3. Курортні та готельні СПА - це СПА-центри, що знаходяться на території 

готелю або курорту і надають послуги як зовнішнім так і внутрішнім 

клієнтам. 

4. Термальні та мінеральні СПА, які відповідно знаходяться на термальних і 

мінеральних джерелах. У них джерельна вода при наданні СПА-процедур. 

5. Медичні СПА. Надають комплексний медичний та/або оздоровчий догляд, 

а також традиційні, альтернативні, косметичні методи лікування під 

керівництвом ліцензованого медичного працівника. 

6. Інші СПА, які включають в себе всі об'єкти, що не враховуються в цій 

класифікації. Наприклад, круїзні СПА, СПА в аеропортах, мобільні СПА, а 

також об'єкти, засновані на національних, історичних або культурних 

особливостях (наприклад, турецький хамам , центри індійської аюрведи), в 

яких надаються СПА-послуги. 

Класифікація по впливу на клієнта: 

1. комплексні, 

2. косметичні, 

3. релаксуючі, 

4. загальнооздоровчі; 



Основний вхід повинен мати зручні підходи та оптимальні розміри. Кількість 

входів (виходів) визначається розрахунком виходячи із пропускної 

спроможності комплексів, а також вимогами щодо експлуатації. 

Розмір приміщення рецепції визначається з урахуванням максимальної 

пропускної спроможності, необхідності забезпечення вхідного контролю та 

охорони, коефіцієнта змінності, інших особливостей експлуатації згідно з ДБН 

за видами будинків та споруд. Поряд з рецепцією необхідно розташувати 

гардеробну кімнату, яка повинна відповідати наступним вимогам: 

1. Глибина, за бар’єром, не повинна бути більшою за 6 м. 

2. Між вішалками та бар’єром повинен бути прохід, не менше 1м. 

3. Загальна площа вираховується по формулі «На одне місце не менше 0,08 

м2» відповідно до ДБР. 

4. При умові зберігання сумок та портфелей площу необхідно збільшувати на 

0,04 м2 

Щодо висоти приміщення (від підлоги до стелі), вона повинна бути не 

менше 3,0 м, а в коридорах чи холах – не менше 2,5 м. Слід зауважити, що при 

розрахунку приміщення для менше чим 40 осіб можна вважати за висоту – 

висоту приміщення житлового будинку. 

При виконанні похилої стелі необхідно враховувати, що висота 

приміщення має бути не менше 2,5 м, заміри повинні відповідати середній 

приведеній висоті приміщення. 

Деталі, обладнання, конструкції будинків, виконання стін та стелі, 

покриття підлог, а також сходів, коридорів тощо слід передбачати із 

матеріалів, які ухвалені Міністерством охорони здоров'я України. 

Також слід приділити увагу виконання розрахунку сангігієнічних 

приміщень. За основи береться розрахункова чисельність осіб, а пропускна 

спроможність обладнання повинна відповідати нормативам ДБН. Мінімальні 

розміри кабін туалетів, душових, проходів та відстані між обладнанням 

виконані в таблиці 2.1. 

 



 

 

 

Таблиця 2.1.  

Мінімальні розміри кабін в сангігієнічних приміщеннях 

Одиниця вимірювання 

(показник) 
Вбиральні Умивальні Душові 

Розміри кабін на плані 

- Двері на зовні 

- двері всередину 

- без дверей 

0,85×1,2 

0,85×1,5* 

- - 

0,85×1,8** 

- 

0,85×1,0 

Висота розподілювальних екранів 

(від підлоги, м.) 1,8 - 1,8 

Відстань від підлоги до 

розподілювального екрана, м 0,2 - 0,2 

Відстань між приладами (в осях, м)  

- умивальниками;  

- пісуарами 

- 

0,7 

0,65 

- 

- 

- 

Ширина проходів (м) 

- до 6 в ряду 

- понад 6 в ряду 

1,5 

2,0 

- 

- 

1,5 

1,5 

між рядами умивальників - 1,6 - 

між рядами пісуарів: 

- до 6 в ряду 

- понад 6 в ряду 

 

1,5 

2,0 

- 

- 

- 

- 

між стіною (перегородкою) і 

рядом кабін 

 1,3 1,1 1/1,5 



між кабінами і рядом пісуарів 

 2,0 - - 

 

2.2 Особливості проектування СПА комплексу 
 

Специфіка туристичного комплексу полягає в розмаїтті функцій цих 

об'єктів. Це одночасно і житлові, і громадські будівлі, що зумовлює 

особливості формування інтер'єрів.  

Інтер'єр - це організація внутрішнього простору будівлі, яка представляє 

собою зорово обмежену, штучно створене середовище, що забезпечує 

нормальні умови життєдіяльності людини.  

Інтер'єр - поняття складне, багатопланове, що володіє величезною 

естетичною психофізіологічною силою впливу на людину. 

У проектуванні СПА-комплексу важливе значення має розрахунок схеми 

підключення інженерних комунікацій - вентиляції, каналізації та електричної 

системи. Обов'язковий проект басейну. 

Результат грамотного проектування СПА-комплексу - не тільки 

оригінальне, але і сучасне підприємство здоров'я, що відповідає всім вимогам 

безпеки. 

Сприятливі умови життєдіяльності людини в СПА комплексі 

забезпечуються завдяки створенню комфорту як у самій будівлі, так і на 

території, прилеглій до неї. Загальний комфорт внутрішнього простору 

комплексу є інтегруючим поняттям. Воно включає екологічний, 

функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення. 

Екологічний комфорт створюється оптимальним для організму людини 

поєднанням температури, вологості, швидкості руху повітря і впливу 

променистого тепла. Наприклад, в стані спокою або при виконанні легкої 

фізичної роботи температура взимку не повинна перевищувати 18-22, а влітку 

23 - 25 ° С; швидкість руху повітря взимку повинна складати 0,15, а влітку 0,2-

0,4 м / с ; відносна вологість - 40-60%. 



Важливим компонентом мікроклімату будь-якого приміщення є 

інсоляція (опромінення приміщень сонячними променями і природне 

освітлення). Тривалість інсоляції для багатьох приміщень відповідно до 

санітарних норм і правил повинна складати не менше трьох годин на день. У 

приміщеннях, котеджах де люди проводять більшу частину доби, повинно 

бути завжди чисте і свіже повітря і нормальний шумовий режим (Рис.1). 

 

 
 

(Рис.1. Фактори, що визначають комфорт внутрішнього простору комплексу) 

 

Функціональний комфорт визначає зручність експлуатації будь-якого 

приміщення. Він забезпечує захист від оточення, безпека і здійснення всіх 

функціональних процесів життєдіяльності людини: сон, харчування, 

відпочинок, особиста гігієна, розваги, ділові контакти та ін. Поділ усіх 

процесів життєдіяльності людини в приміщеннях здійснюється прийомами 

функціонального зонування як загального простору комплексу з виділенням 

функціональних блоків , так і мікрозонуванням. 

  



2.2.1 Особливості створення простору СПА комплексу 
 

Функціональна організація СПА неможливо без використання 

принципів ергономічної організації простору та модульності формування 

робочих зон комплексу. Примінення такого підходу дозволяє одному спа-

комплексу запропонувати клієнтам кілька різних процедур одночасно. 

Найбільш затребувані з них - сауна, турецька баня та масаж. 

Основна складність у проектуванні СПА-комплексів, центрів, 

пов'язаних з багатофункціональністю таких об'єктів. Тому особова увага 

приділяється технічним моментам. 

У проектування SPA входять наступні роботи роботи: 

1. Розробка загальнобудівельних рішень, необхідних для 

впровадження нового або реконструкційного об'єкту; 

2. Підготовка проектної документації по будівництву басейнів, бань, 

включаючи турецькі, фінські, римські та зони для різних 

відновлювальних процедур; 

3. Вибір дизайнерської концепції, підбір окремих матеріалів для 

різних приміщень із специфікою; 

4. Розробка документації по системах отоплення, кондиціонування, 

вентиляції та освітлення. 

Проектування та будівництво басейнів, технологій, які вийшли на 

новітній рівень, дозволяють встановлювати водні об'єкти практично на будь-

яких просторах.  

Побудова басейну і купелі, можуть мати різну температуру води: 

перший - для неспішного купання або, навпаки, інтенсивно-тренувальні, а 

другий - для контрастної купівлі після відвідування саун та бань. 

  



2.3 Державні норми та стандарти проектування СПА комплексу 

 

ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ 

 

Функціонально-планувальні вимоги до структури комплексів та їх 

окремих елементів. 

 До складу комплексу відпочинку можуть входити такі групи 

приміщень і служб: приймально-вестибюльна, культурно-дозвіллева, 

фізкультурно-оздоровча, медична, підприємств побутового обслуговування і 

торгівлі, підприємств харчування, ділової діяльності, адміністрації і служб 

експлуатації, приміщень обслуговування, вбудовано-прибудованих 

підприємств і закладів. Наявність приймально-вестибюльної групи приміщеня 

є обов'язковою. Склад додаткових приміщень, що підвищують комфорт 

комплексу відпочинку, не нормується і приймається згідно із завданням на 

проектування або за проектом. У випадку розташування приміщень комплексу 

у складі багатофункціональних будинків, а також у випадках блокування 

приміщень готелів з іншими підприємствами та установами Спа комплексів 

повинні бути планувально відокремлені, ізольовані та забезпечені 

самостійними входами і комунікаціями (вертикальними і горизонтальними). 

 Просторова структура СПА комплексів  повинна забезпечувати чіткий 

поділ потоків гостей (фітобар), обслуговуючого персоналу і відвідувачів 

блоків громадського призначення, що працюють на населений пункт, де 

розміщується СПА комплекс. 

У вестибюлі комплексу рекомендовано виділяти вхідну зону та зони 

прийому (реєстрації гостей) та очікування.  

Допускається певною мірою взаємопроникнення  до функціональних зон 

без порушення системи комунікацій вестибюля. Зону очікування та 

відпочинку рекомендується проектувати непрохідною.  



В зонах, де передбачене обладнання сейфових кімнат, двері повинні 

містити в собі автоматичний механізм запирання згідно з вимогами ДСТУ 

4012.1.  

У СПА рекомендується вбудовувати приміщення фізкультурно-

оздоровчого комплексу: плавального басейну, сауни, тренажерного залу, 

солярію, бані, масажної тощо. Одночасну місткість спортивного або 

тренажерного залів рекомендується приймати не менше 10 % місткості 

комплексу, сауни - не менше 1 %. 

 Сауни слід проектувати згідно вимогам ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.2-11, ДБН 

В.2.2-13 та НАПБ А.01.001. 

 

2.4 Ергономічні вимоги до меблів у СПА комплексах  

 
Ергономічні вимоги — органічний комплекс взаємопов'язаних 

антропометричних, фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, 

соціально-психологічних та гігієнічних вимог до меблів, що дають змогу 

забезпечити створення оптимальних умов для діяльності людини та 

збереження її здоров'я. 



2.5 Пожежна безпека 
 

Причини пожеж та загорянь на тереторії СПА комплексу можна звести до 

наступних груп:  

 Неправильне влаштування, несправність або порушення режиму 

роботи систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;  

 Несправність або перевантаження електричних установок і мереж  

 Несправність обладнання і порушення технологічних процесів;  

1. Іскроутворення за рахунок розрядів статичної електрики.  

У закладах відпочинку кількість евакуаційних виходів з приміщень будь-

якого поверху має бути не менше 2-х.  

Для зовнішнього пожежогасіння будівель передбачено використання 

пожежного гідранта міської водопровідної мережі. Під'їзд пожежних машин 

до будівлі забезпечений. Пожежний пост знаходиться в радіусі 3 км. [9] 

Протипожежні заходи розроблені відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 :  

 будівельні конструкції будівлі прийняті неспалимими, Межі 

вогнестійкості відповідають II ступеня вогнестійкості (ДБН В.1.1-

7:2016 *);  

 вихід з підвального поверху передбачений безпосередньо назовні;  

 передбачений вихід на покрівлю зі сходових кліток через 

протипожежні люки II-го типу;  

 двері електрощитової передбачені протипожежними 2-го типу;  

 матеріали та конструкукціі на шляхах евакуації прийняті 

неспалимими;  

 в будівлі передбачена пожежна сигналізація і система оповіщення 

про пожежу, виконана блискавко захист будівлі. 

  



2.6 Екологія 
 
Екологічний інтер’єр формують натуральні матеріали, тепла комфортна 

палітра пастельних тонів, переважно світлих, предмети меблів прикрашені 

красивим різьбленням і декоративними вставками, але без зайвих 

надмірностей. 

Основна ідея екологічного інтер'єру - це використання лише натуральних 

матеріалів.  

Лаконічність, дотримання правил композиції, простота, використання тільки 

найнеобхіднішого, багатофункціональність кожного елемента, строгість і 

геометричність форм; 

Для покриття підлоги в СПА окмплексі, необхідно використовувати виключно 

якісні та екологічні матеріали: плитка, паркет та використання натурального 

камень, мармур, що відповідає всім необхідним нормам, мінімаліз не терпить 

використання пластику;  

До меблів висуваються такі вимоги – вони мають бути безпечними та 

комфортними в усіх відношеннях. 

  



Висновки до другого розділу  
  

1. При опрацюванні нормативної бази було встановлено основні 

вимоги до СПА комплексу: 

 Соціальна основа типу будівлі;  

 санітарно-гігієнічні вимоги;  

 інженерне обладнання.  

Класифікація типів СПА комплексів визначає їх основні типологічні 

особливості, і встановлено взаємозв'язки основних класифікаційних ознак - 

функціональних, містобудівних, об'ємно-планувальних, архітектурно-

будівельних та інших. 

2. Було опрацьовано норми та стандарти проектування СПА комплексу 

та встановлено основні вимоги обємно-планувального рішення та 

окремих елементів, а також було розглянуто ергономічні вимоги до меблів, 

  



РОЗДІЛ ІІІ. ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ СПА КОМПЛЕКСУ 
 

3.1 Вихідні дані 

 
Перед тим, як розробити проект, було зроблено аналіз території ділянки 

на якій розташований приватний будинок. Обєкт знаходиться в м. Богуслав, 

по вулиці Росьова. Так як даний будинок знаходиться біля річки Рось, було 

вирішено назвати СПА комплекс «7я».  

Заміський будинок розташований в 120 км від Києва, м. Богуслав в 

оточенні соснового і мішаного лісу та ділиться навпіл річкою Рось (рис. 3.1.1). 

На території міста Богуслав багато археологічних пам’яток, що вказують 

на заселення території до його заснування.  

Заснував місто «Богуславль» у 1032 році Київський князь  Ярослав 

Мудрий. 

По всій території міста багато пам’яток на визначних місць, таких як: 

 Свято-троїцька церква; 

 Свято-Миколаївський чоловічий монастир; 

 Пам’ятник Марусі Богуславці, відкритий в 1981 році на місці, де 

стояла хата її батька; 

 Пам’ятник Ярославу Мудрому-засновнику міста; 

 У середмісті збереглися близько двадцяти  будівель кінця XIX – 

початку XX століть. 

 Природна, гранітна водяна купель, з валунами навколо, яка 

утворилася за часів льодовикового періоду. Каміння валуни 

оберігаються ЮНЕСКО 

Саме тому було обрано за основу приватний будинок в місті Богуслав, 

для конструювання СПА комплексу «Зелений туризм» (рис. 3.1.2). 

Гостям пропонується перебування на території комплексу в умовах 

кемпінгу. Просте встановлення намету на території обладнаної під зону 



відпочинку з столом та кріслами, а також місцем для мангала. По всій 

території надається безкоштовний Wi-Fi доступ. 

До послуг басейн,  сауни, бані, соляна кімната, масаж, а також фітобар 

та інші кімнати відпочинку. Можлива організація риболовлі, походів до лісу, 

плавання на байдарках та прогулянок на велосипедах, а також місцеві 

екскурсії містом. 

Відповідно до опорного плану, об’єкт знаходиться на ділянці з 

незначним рельєфом (рис. 3.1.3). 

 

 
(рис.3.1.1. Ситуаційний план, м. Богуслав на карті України). 

 



 
(рис. 3.1.2. Ситуаційний план, м. Богуслав) 

 

 
(рис. 3.1.3. Ситуаційний план) 

  



3.2 Об’ємно – планувальне рішення 

 

Проводився демонтаж приватної будівлі розділеної на дві сім’ї, а саме 

демонтовано перегородки в будинку жилих кімнат, та коредорів. Також 

проводився демонтаж вікон та дверей будівлі (рис.1) 

 

 
(рис.3.2.1. Схема демонтажу перегородок та вікон) 

 

Демонтування несучих стін не було здійснено, оскільки вони виступили 

в допоміжному елементі перепланування.  

За проектом до СПА комплексу прилягатиме значна упорядкована 

ділянка землі з газоном. Навколо комплексу споруд розміщені доріжки з 



мощенням декоративного каменю, також встановлені лавочки. Потрапити до 

туристичного комплексу можна через центральний вхід. 

На центральному вході комплексу розташовано адміністрацію з 

гардеробною, фіто бар, та кімнати з різними видами послуг. Після реєстрації 

клієнт може йти до камер схову та душових з санвузлами і переодягальнею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис. 3.2.3. План розташування меблів, сан. Тех обладнання та адміністрації) 

 

Підлога в комплексі виконана з керамічної плитки та паркетного 

покриття. Адміністрація має покриття - кахельної плитки. Робочі зони 

працівників та склад де знаходяться продукти для фітобару, має покриття 

паркету. Фітобар та транзитна зона, виконана з вінілової плитки. Зона камер 

схову покрита протислизьким покриттям в методах безпеки. Головна зона з 

басейном виконана з керамогранітної плитки. 

 

 



 
 

(рис. 3.2.3. План типів маркування підлоги) 

 

Покрівля комплексу складається з: бетон, утеплювач мінвата, 

паробар’єру та натяжної стелі. В саунах та банях покрівля виконана: бетон, 

базальтова вата, алюмінієва фольга та натуральне дерево вільха. Умеблювання 

бань та саун виконане з дерева абаш (полиці та лавки)  

Будівля СПА комплексу зводиться з цегли 25х12,5 см, та утеплювача мін 

вати 100мм. Вікна виходять на всі фасади. Усі інші внутрішні стіни виконані з 

метало профілю та вологостійкого гіпсокартону. 

  



3.3 Функціональне зонування об’єкту проектування 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис. 3.3.1. Функціональне зонування території) 

 

 СПА комплекс функціонально розподілена на зони:  

 Споруда; 

 Транзитна зона; 

 зона кемпінгу; 

 зона відпочинку;  

 зона висадки рослин 

 



 
(рис. 3.3.2. Функціональне зонування ) 

 



Функціональное розділення на зони: 

 

 Зона адміністрації; 

 Сантехнічні зони; 

 Транзитна зона; 

 Зона технічних приміщень; 

 Зона основних приміщень; 

 Зона з басейном: 

 Зона переодягання; 

 Зона фітобару; 

 

 

  



 

 
 

                                                      
 

(рис. 3.3.3. Експлікація приміщень) 



3.4 Концепція дизайну бази відпочинку 

 

Проект включає в себе ескізний та робочий проекти із зазначенням 

функціональності приміщень, розстановки обладнання, меблів. 

Перелічуються окремі матеріали та відображаються особливості інтер'єру 

приміщень. 

Основна ідея дизайну полягає в оформленні приміщень для відпочинку та 

релаксу в використанні як умога більше натуральних матеріалів,які 

підкреслюють зв’язок з навколишним середовищем та архітектурою. 

Мета − забезпечення не тільки комфортного перебування на базі 

відпочинку, але й гарантія  ефективного відпочинку. 

Чинники, які необхідно врахувати:  

- створення інтер’єрів стилізованих і уніфікованих по основних 

елементах, які мають забезпечити комфортні умови відпочинку; 

- забезпечення естетичних і ергономічних умов щодо перебування людей 

в туристичному комплексі; 

- використання сучасних та екологічно чистих матеріалів;  

- забезпечення безпеки в зоні рекреації та відпочинку;  

- гармонізація – стильова, архітектурна, планувальна ; 

- використання сучасних матеріалів, які забезпечать теплоізоляцію і 

довговічність;  

- широке використання елементів ландшафтного дизайну для створення 

комфортних умов безпосередньо в середовищі СПА комплексу;  

- фірмовий стиль всіх елементів интерєру, а саме стиль Італійський 

мінімалізм;  

Концепцією інтер’єру та екстер’єру даного об’єкту виступає єдність 

природи та людини, створення лаконічності та домашнього комфорту.  

Особливо це підкреслено в інтер’єрі за допомогою дерева, шкіраи, бетону 

і текстилю які зібрані в гармонічний ансамбль, не дивлячись на всю строгість 

геометричної особливості, наповнення інтер’єру не виглядає пустим. 



Осноновою інтерєру в СПА комплексі є стиль Італійський мінімалізм. Не 

дивлячись на те, що Італія відома такими стилями як барокко, рококо, 

неокласика та модерн, дизайнерам вдалося створити сучасний  на теперішній 

час красивий мінімалізм в італійському дусі. Стиль дуже наближений до 

середземноморського. Пояснюється близькістю Італії до моря. Цей стиль 

нагадує любов місцевих жителів до  легкого і веселого життя.  

До особливостей стилю можна віднести: 

 Великі освітлювальні прилади.  

 Бежеві відтінки в обробці комплексу. Саме такі тони створюють атмосферу 

затишку. 

 Використання натуральних матеріалів. Класичний стиль не потерпітив би 

пластику. Для стін ідеально підійдуть текстильні шпалери, для підлог - 

паркет або керамічна плитка, для меблів - дерево, скло. 

 У якості декору - репродукції картин, ліпнина, колони, великі дзеркала з 

красивими рамами. 

 

 

 

(рис. 3.3.4. Візуалізація кімнати відпочинку з каміном) 
  



 

(рис. 3.3.5. Візуалізація кімнати відпочинку) 

 

(рис. 3.3.6. Візуалізація кімнати) 



 

(рис. 3.3.6. Кімната відпочинку з каміном) 

 

В архітектурі і дизайні злиття Сходу із Заходом виплеснулося в 

мінімалізм - найяскравіший і найбільш спірний стиль другої половини ХХ ст.  

Мінімалізм універсальний. Пронизлива чистота ліній і ясність простору, 

врівноважений, гармонійний інтер'єр - альтернатива божевільному темпу 

сучасного життя, коли так природно виникає бажання розширити межі свого 

світу. Ми проходимо крізь сезони настроїв - і простір, в якому живемо, 

адаптується, змінюється, відбиваючи наші бажання. Мобільність і здатність 

трансформуватися - відмітна риса мінімалізму. Все просто, чітко, і в той же 

час - це постійний пошук, можливість висловити своє ставлення до життя в 

даний момент. 

Для об'єктів мінімалізму характерний «аскетичний» дизайн, максимальна 

раціональність і гранична лаконічність форм. Кількість предметів і колірних 

відносин строго обмежена. Це простір порожнечі і світла, геометрично 

правильних форм, в ньому немає нічого зайвого. 

 У мінімалізмі не так форма слід функції, скільки функція 

пристосовується до форми; це і робить мінімалізм одним з найбільш 

універсальних сучасних стилів. 



 

Італійський мінімалізм - це стиль самодостатньою індивідуальності з 

багатим внутрішнім життям. Стиль, який погано поєднується з іншими 

стилями, навіть один елемент іншого стилю може зруйнувати композиційну 

гармонію.  

  



Висновки до третього розділу 
 

1. Концепція дизайну інтер’єрів бази відпочинку полягає у створені 

комфортного та затишного відпочинку відвідувачів. В основу 

дизайнерського задуму вкладено асоціативний художній образ, який 

створено за допомогою знатуральних оздоблювальних матеріалів та світла, 

природних форм і фактур.  

Основна ідея полягає в створенні інтер’єрів, які забезпечать не тільки 

лаконічність та красу, зручність і комфорт для відпочиваючих, але й інші 

форми проведення вільного часу відпочивальників у комплексі.  

Мета − забезпечення не тільки комфортного перебування на базі 

відпочинку, але й забезпечення ефективного відпочинку.  

2. Чинники, які необхідно врахувати:  

- створення інтер’єрів стилізованих і уніфікованих по основних 

елементах, які мають забезпечити комфортні умови відпочинку;  

- забезпечення естетичних і ергономічних умов щодо перебування 

людей в СПА комплексі;  

- використання сучасних та екологічно чистих матеріалів;  

- гармонізація – стильова, архітектурна, планувальна ; 

- використання сучасних матеріалів, які забезпечать теплоізоляцію і 

довговічність;  

- широке використання елементів ландшафтного дизайну для створення 

комфортних умов безпосередньо в середовищі СПА центру 

3. Колірна гамма в Італійськомі мінімалізмі - це натуральність: від 

оздоблювальних матеріалів, покриття для підлоги і меблів до колірного 

оформлення приміщення.  

Лаконічність, дотримання правил композиції, простота, використання 

тільки найнеобхіднішого, багатофункціональність кожного елемента, 

строгість і геометричність форм; 



В такому житлі не має місця яскравим, ріжучим очей фарбам. Тільки 

спокійні натуральні відтінки:  

 сірого;  

 коричневого;  

 бежевого;  

 молочного;  

 теракотового;  

 чорного;  

 білого 

  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

1. Як свідчить наведений вище аналіз, в сучасній Україні існує 

розгалужена мережа СПА комплексів. Проектування сучасного 

комплексу для СПА є досить важливим в наш час, а особливо створення 

туристичного відпочику передбаченого для оздоровлення і розвитку 

відвідувачів. Туризм по визначним місцям та відпочинку в заміскому 

місті, мають популярність у всьому світу. 

2. З’ясовано, що естетична реакція від сприйняття інтер'єра обумовлена у 

значній мірі психологічними умовами і передумовами. З іншого боку, 

для виникнення естетичного почуття необхідно враховувати 

фізіологічні особливості здорової системи. СПА комплекс крім 

особливої уваги на оздоровчц форму відпочинку і функціонально-

просторової організації, має демонструвати особливий характер 

оздоблення, декорування та предметного наповнення комплексу для 

комфортного відпочинку приїжджих. Проаналізовані проблеми та 

тенденції оновлення туристичного відпочинку, а саме СПА комплексу, 

застосування методів та прийомів створення комфортного перебування 

відвідувачів. 

3. Інтер'єр будь-якого приміщення СПА комплексу повинен створювати 

екологічний, багато функціональний і естетичний комфорт. 

4. Функціональний комфорт в основному забезпечується оптимальним 

набором меблів і устаткування. Меблі є одним з активних компонентів 

у формуванні інтер'єрів СПА комплексу. 

5. Загальна концепція дизайну інтер’єру СПА комплексу повинна бути 

спрямована на організацію комфортного, оздоровчого та зручного 

відпочинку. 
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