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не перетинали міста, а оминали їх об’їзними дорогами. Сучасні шосе 
були набагато зручніші для автомобілістів, але вони нанесли невипра-
вної шкоди інфраструктурі Траси 66, що існувала вже чверть століття. 

Хоч деякі ділянки «Головної вулиці Америки» продовжували ви-
користовуватися як місцеві дороги, в цілому дорога поступово втрача-
ла своє значення, а розташовані на ній (і тільки завдяки дорозі існуючі) 
мотелі та заправ очні станції занепадали. Люди лишали свої помеш-
кання та рушали у великі міста. У 1985 році Шосе 66 офіційно було 
виведено з експлуатації. 

В той самий час у старої дороги було дуже багато прихильників, 
що не бажали її занепаду. У 1987 році в Арізоні була відроджена 
«Асоціація Шосе 66», але тепер її метою стала популяризація «Матері 
доріг» у якості історичної пам’ятки. Через два роки така сама організа-
ція з’явилася у штаті Міссурі, а вслід за ними створили свої організації 
й інші штати, територією яких пролягало шосе. Ентузіасти Почали 
відновлювати занедбані кафе та готелі, влаштовували екскурсії та 
всюди рекламували Шосе 66. 

Їх зусилля не були марними. Значні ділянки Траси 66 отримали 
статус «Національної мальовничої дороги США». В 1999 році прези-
дент США Білл Клінтон підписав закон про збереження спадщини на-
ціонального Шосе 66. В Національному музеї США, що розташований 
Вашингтоні, є експозиція, присвячена легендарній дорозі. 
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Сучасні дослідження свідчать, що з кожним роком зростає попит 
на різні засоби розміщення у туристських містах та регіонах України, 
тому кількість готелів, міні – готелів, мотелів, гостьових будинків і 
хостелів стрімко збільшується. 

Зараз готельна індустрія це досить прибуткова справа, яка прино-
сить чималі доходи, особливо в популярних серед туристів містах – 
Львів, Одеса, Київ, Дніпропетровськ. А також треба відзначити, що 
засоби розміщення – це головний «продукт» в момент проведення різ-
номанітних спортивно – розважальних і культурних заходів, таких як 
Євро-2012, Євробачення 2004, 2017 та виступи зірок світового рівня.  

Зазначимо, що найбільш бюджетними засобами розміщення є хо-
стели, які користуються популярністю завжди, не залежно від пори 
року, економічної ситуації в країні (за рахунок їх дешевизни) і світо-
вих тенденцій.  



 227 

На сьогоднішній день в Україні не існує статистики про кількість 
офіційно зареєстрованих хостелів. Можна сказати, що на законодав-
чому рівні в Україні взагалі не уточнене таке поняття як «костел». 
Стандарти Міжнародної федерації молодіжних хостелів (Хостел - фе-
дерації) це основне і єдине джерело регулювання стандартів в хостелах 
України. Ця асоціація є єдиним офіційним представником найбільшої 
міжнародної мережі Hostellng International (4600 хостелів у 86 країнах 
світу). 

Однак, зараз на ринку вже існують навіть великі хостельні мере-
жі, наприклад «Dream Family», що об'єднує більше п'яти хостелів і 
продає свої франшизи (Київ), «Comfort City» (Київ) , «Home Hostels» 
мережа апарт-хостелів розміщених в центрі міста Львів, «Happy 
Hostel»(Одеса). 

 Але, на даний момент існують великі проблеми з 
нелегальними хостелами, які доречніше було б назвати «комунальні 
квартири з багатомісним розміщенням, що пропонують довгострокове 
проживання».  

 По суті, ринок хостелів на законодавчому рівні не 
регулюється. Досить оформити ФОП (Фізична особа – підприємець) 
або ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю), аби почати 
займатися цим бізнесом. Але багато хто воліє не платити податки, 
тому працюють нелегально.  

 Наявність «нічліжок» негативно впливає на законний ринок 
хостелів, тим що такі нелегальні засоби розміщення, що мають багато 
проблем, наштовхують представників влади оголосити всі хостели 
поза законом і заборонити відкриття подібних засобів розміщення. 

 Існує безліч проблем, пов'язаних з нелегальними хостелами, 
які розміщуються в житлових будинках, оскільки вони орієнтовані не 
на туристів, а на інший сегмент постояльців (іммігранти, заробітчани, 
студенти), тому виникає негативний «шум», конфлікти з сусідами, 
кримінальні події, псування майна в під'їздах, що зовсім відрізняє 
легальні хостели, що воліють домовлятися з сусідами: їх власникам 
встановлюють броньовані двері, домофон, роблять ремонт в під'їзді, 
активно співпрацюють з дільничними, іноді навіть платять особливо 
незадоволеним сусідам. Загалом, докладають максимум зусиль для 
збереження власної репутації і ліквідації будь-яких конфліктів, які 
можуть відлякати постояльців. 

В той же час хостели, які працюють поза законом, уникають ви-
рішення цих проблем, що негативно впливає на весь ринок засобів 
розміщення. Тому ця проблема є актуальною в сучасних умовах і по-
требує найскорішого вирішення. 


