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Park Inn by Radisson Donetsk

Орган приватизації - Регіональне 
відділення Фонду державного майна 

України по Донецькій області

Власник - Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Проект-2012”
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 Цілісний майновий комплекс комунального 
підприємства “Готель “Київ”, розташований за адресою: 
м. Донецьк, б. Пушкіна, 4, був приватизований 23 
березня 2010 року за договором купівлі-продажу, 
укладеним між Регіональним відділення Фонду 
державного майна України по Донецькій області та 
Товариством з обмеженою відповідальністю “Проект-
2012”.
Серед умов приватизації, які зафіксовані у договорі: 
підготовка об’єкта до проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 
збереження основного профілю діяльності об’єкта, 
реконструкція та модернізація готелю відповідно до 
європейських стандартів, 
збереження та додаткове створення робочих місць на базі 
об’єкта приватизації.
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Виконуючи договірні зобов’язання, ТОВ “Проект-2012” в І 
кварталі 2012 року ввів в експлуатацію реконструйовану 
будівлю готелю, внісши інвестицій на суму понад         
13 363,87 тис.грн. при запланованих згідно умов договору 
5 000 тис.грн.

Модернізація готелю проведена відповідно до європейських 
стандартів із залученням іноземної компанії “Rezidor Hotel 
Management & Development A/S”, з якою, в подальшому, 
власник готелю уклав міжнародні угоди на оснащення та 
керування готелем відповідно стандартів готельної мережі 
“Park Inn”.
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Відтак, стара будівля колишнього готелю “Київ”, яка 
була збудована в 1973 році, отримала нове життя під 
новим ім’ям “Рark Inn by Radisson Donetsk”.
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В готелі - 6 поверхів, 171 номер:

 категорії Стандарт (20 м2) - 131 номер (включаючи 1 
номер для людей з обмеженими можливостями), 
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категорії Бізнес-класу (26 м2) - 25 номерів,
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категорії Люкс (30 м2) – 14 номерів. 
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Номери виконані в стилі модерн, дизайн 
розроблений спеціально до Євро-2012. 
Кожний номер забезпечує комфорт та затишок, 
оснащений системою клімат-контролю, 
супутниковим телебаченням, Wi-Fi Інтернетом.
Конференц-сервіс готелю пропонує 3 
конференц-зали та мультифункціональну 
кімнату. Кожен зал відрізняється не тільки 
площею, але і вишуканим дизайном, 
професійним устаткуванням, автоматизованою 
панеллю керування.
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Конференц-зал 1(21 м²) – для проведення ділових 
зустрічей і переговорів.
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Конференц-зал 2 (42 м²) – для проведення презентацій, 
тренінгів
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Конференц-зал 3 (42 м²) – для проведення зустрічей, 
презентацій, семінарів.

Мультифункціональна кімната (87 м²) – ідеальне місце 
для проведення конференцій, тренінгів, симпозіумів, 
банкетів і інших заходів.



30.10.13  

Конференц зал 1 і 2 можуть бути об'єднані в один зал 
площею 63 м2
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Оснащення конференц-залів:

Проектор, екран
Плазмовий TV 42 дюйма
Звукова система
WI FI Інтернет
Система кондиціонування.
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RBG Bar & Grill 

 Ресторан готелю 
належить до всесвітньо 
відомої мережі 
ресторанів RBG Bar & 
Grill має національну 
кухню з різноманітним 
меню та фірмовими 
блюдами від шеф-
кухаря.
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21 травня 2012 року віце-прм’єр-міністр – міністр 
інфраструктури України Борис Колесніков відкрив до Євро-
2012 в Донецьку готель “Park Inn by Radisson Donetsk”.
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Green Key 2013 

 26 лютого 2013 року готель Park Inn Radisson Donetsk став 
володарем екологічного сертифікату Green Key. Це перший у 
місті готель, який отримав такий сертифікат, що свідчить про 
відповідність міжнародним екологічним вимогам.  Green Key 
є одним із 5 проектів міжнародної недержавної і незалежної 
організації Foundation for Environmental Education 
(Міжнародної Організації з екологічної освіти).

 Цей статус присвоюється тим готельним закладам, які в 
своїй роботі дотримуються міжнародних стандартів щодо 
захисту навколишнього середовища. Сертифікат готель Park 
Inn by Radisson Donetsk зміг отримати завдяки застосуванню 
нових технологій. Зокрема, готель використовує технологію 
із розділення відходів, енергозберігальні технології, систему 
з оптимізації витрат води.
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