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 ОБЛІКОВА КАРТКА 
пам’ятки архітектури місцевого значення 

«Будинок драматичного театру », 1895 р.,  

Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Кирила і Мефодія , 1. 

м. Мукачево – 2022 р. 
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Додаток 1
до Порядку обліку об'єктів культурної 

спадщини
(пункт 3 розділу III)

 

ОБЛІКОВА КАРТКА 

I. Основні відомості  

Найменування об'єкта: «Будинок драматичного театру » 

Дата утворення об'єкта: 1895 рік 

Місцезнаходження:  

КОАТУУ 2110400000:01:001:1174 

область Закарпатська 

район Мукачівський 

населений пункт (тип та назва) місто Мукачево 

район населеного пункту (за наявності)  

адреса (тип та назва вулиці, номер будинку) пл. Кирила і Мефодія, 1 

GPS координати  48°26´32´´пн.ш. 22°43´08´´ сх.д.  

  

Орієнтовна територія об'єкта: площа, опис меж:  

Площа земельної ділянки S=0,1485 га  

Цільове призначення землі: 
Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

 

Будинок драматичного театру являється частиною квартальної забудови і розташовується на розі 
вул. М. Грушевського та  пл. Кирила і Мефодія. 

Ландшафт міський. Рельєф – рівнинний.  

Дворова територія упорядкована, вимощення комбіноване– газон з деревами розділений бетонними 
доріжками.  Територія  внутрішнього двору обмежена в доступі. У внутрішньому дворі 
розташовується альтанка. 

 

* додаються графічні матеріали 
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Схема територіального розташування Будинку драматичного театру 
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План зонування території міста Мукачево  (фрагмент) 

(Затверджений рішенням 10-тої сесії Мукачівської міської ради  

7-го скликання №154 від 31.03.2016 р) 

Зона Г-4 (культурні та спортивні зони), №29/ХVI–  

«Будинок драматичного театру », 1895 р.,  
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Генеральний план міста (фрагмент) 

(Затверджений  рішенням 12-тої сесії Мукачівської міської ради 22 скликання від 22.10.1997 року)  

ХVI – «Будинок драматичного театру », 1895 р., 
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Тип об'єкта (рекомендований) 

 споруда 

 комплекс 

 визначне місце 

Вид об'єкта (рекомендований) 

 археологічний 

 історичний 

 монументальне мистецтво  

 архітектура 

 містобудування 

  садово-паркове мистецтво 

 ландшафт 

   наука і техніка 

Категорія (рекомендована) 

 пам'ятка національного значення 

 пам'ятка місцевого значення 

Форма власності 

 приватна 

 комунальна 

 державна 

 не відомо 

Власник: ЄДРПОУ 38625180, Мукачівська міська територіальна громада (Мукачівська міська 
рада)  
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2. 

Уповноважений власником орган: ЄДРПОУ 02143413, Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради,  
9600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2. 

Користувач: ЄДРПОУ 41152188, Комунальне підприємство Мукачівський драматичний театр  
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 1,  
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II. Характеристика об'єкта

Опис території, на якій знаходиться об'єкт 

 історичний центр 

 міський ландшафт 

 сільський ландшафт 

 індустріальний ландшафт 

 паркова (зелена) зона 

 сільськогосподарські землі 

 заповідні території 

 ліс 

 дно водних об'єктів 

 інше  

Роль об'єкта в навколишньому середовищі 

 об'єкт домінує / є домінантою 

 частина регулярної забудови 

 видимий при безпосередньому наближенні 

 вгадується (простежуються окремі елементи) 

 об'єкт відмічений на місцевості (трасування тощо) 

 сліди об'єкта на поверхні відсутні 

 інше ______________________________________________________________________________ 

Просторові характеристики об'єкта 

Довжина в плані 48,5  м , ширина в плані 33,5 м,  висота _16.0_ м. 

Культурна цінність об'єкта 

 археологічна  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 

 історична  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 

  монументальне мистецтво  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 

 архітектура  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 

 містобудування  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 

 садово-паркове мистецтво  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 

  культурний ландшафт  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 

 наука і техніка  типовий 
 значний 

 рідкісний 
 унікальний 
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Оцінка автентичності та цінності об'єкта з археологічного, естетичного, етнологічного, 
історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду    

«Будинок драматичного театру» є пам’яткою архітектури місцевого значення згідно рішення 
виконавчого комітету Закарпатської обласної ради народних депутатів «Про затвердження 
додаткового списку пам’яток містобудування і архітектури місцевого значення в Закарпатській 
області» від 18.06.1985 р. №156 з додатком. 

Пам’ятка в цілому відповідає критерію автентичності, враховуючи при цьому історичні 
нашарування, зберігає свою матеріально-технічну структуру, єдину стилістику архітектурного 
вирішення  і відповідає наступним критеріям: 

- театр являється взірцем культурної установи виконаної в стилі сецесії Закарпаття кін. ХІХ ст 
– поч. ХХ ст. за спрощеним зразком будапештського театру «Вігсінгаз»;

- функціональне призначення споруди за час її існування – не змінено; 
- пам’ятка  виконує  містоформуючу роль і являється єдиним збереженим театром в м.Мукачеві 

який встояв перед військовими діями 1-ї світової війни, боями 1939 та 1944 років.  

Стислий опис характерних властивостей об'єкта, що становлять його історико-культурну 
цінність  

    Споруда є рідкісним взірцем архітектури культурних установ Закарпаття періоду кін.ХІХ ст – поч. 
ХХ ст.,  який не зазнав, до нашого часу, суттєвих перетворень та зберіг об’ємна-просторову 
структуру, об’єм та матеріально-технічну структуру зовнішнього оздоблення та внутрішнього 
планування. 

Перелік складових (для комплексу, ансамблю) - відсутні 

Функціональне використання 

Історичні (первісні) функції Сучасна функція Відповідність сучасної 
функції вимогам охорони

 державно-адміністративні установи 

 науково-освітні установи 

 культурні установи 

 медичні установи 

 фінансово-економічні установи 

 житлові 

 промислові та виробничі 

 інженерно-транспортні 

 фортифікаційні та військово-інженерні 

 культові 

 монументи 

 поховання та некрополі 

 інше  

Мукачівський  
драматичний театр 

 сприяє збереженню 

 завдає незначної шкоди 

 завдає значної шкоди 

 потребує беззастережної 
зміни користувача 
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Закарпатська область, м. Мукачево 
пл. Кирила і Мефодія, 1/2  
«Будинок драматичного театру» охоронний №19-Зк 
 

Історична довідка (коротка) 

Історія будівлі драматичного театру починається із ХІХ ст., коли у рамках майбутнього 
святкування «Міленіуму» - тисячоліття приходу угорських племен у Європу (1896 р.), в кожному 
місті Угорщини розроблялись плани відзначення цієї дати. В Мукачеві, тоді воно носило назву 
Мункач,  було прийнято рішення побудувати свій театр. Ідея побудови театру в Мукачеві виникла 
задовго до цієї події. Із-за відсутності театру виступи концертних та театральних колективів 
проводились у великій заді готелю «Чіллог» (нинішній готель «Стар»), тому і виникла ідея мати 
власне приміщення громади для культурних заходів. За створення храму Мельпомени, навіть, було 
проведено голосування у місцевій газеті «Мункач». 

9 березня 1884 р. в Мукачеві відбулись збори активних громадян міста на яких було створено 
«Товариство з будівництва театру», до якого ввійшли 50 чоловік, головою Товариства було обрано 
Молнара Даніеля, а секретарем – Гаті Гейзу. На цих же зборах вирішили, що місткість театру 
повинна бути не менше, ніж на 500 глядачів. 

Члени товариства активно працювали по збору коштів для будівництва театру серед приватних 
осіб та державних установ.  Небайдужі до мистецтва мукачівці охоче жертвували хто скільки міг. 
Але потрібну суму збирали аж 12 років. 

Довго не могли визначитись з місцем для будівлі. Розглядались плани реконструкції готових 
будівель чи казино, але було прийнято рішення побудувати театр з нуля на пустій ділянці. Для цього 
була обрана ділянка в центрі міста на місці торгових рядів кількох будинків соляного управління, 
яка і була викуплена на зібрані громадою кошти. 

На конкурсі проектів театру переміг проект архітектора Адольфа Войта ( 1831-1923 р.), який 
був розроблений в стилі сецесії і спрощеним архітектурним зразком будапештського театру 
«Вігсінгаз», був спроектований відомими австрійськими архітекторами Ф.Фельнером і Г. 
Гельмером, які спроектували 47 будівель театрів по всій Європі, в т.ч. і в Україні (театр опери та 
балету в Одесі та драмтеатру у Чернівцях). 

19 липня 1986 р. під час урочистостей на які прибула поважна делегація із столиці Угорщини 
на чолі із міністром юстиції Шандором Ердеї було закладено перші цеглини монумента «Турула» 
та фундаменту театру. Будівництвом театру керував інженер із Дебрецену Ріхард Реслер. Театр був 
збудований менше, ніж за два роки але урочисте відкриття його було відкладене на один рік у 
зв’язку із прийнятим рішенням забезпечити театр окремим електричним освітленням, підведенням 
до нього водогону та каналізації, а також меліоративних робіт по осушенню місцевості, навколо 
театру була викладена бруківка і почалось формування центральної площі міста, яка отримала назву 
Ринкова. 

28 листопада 1899 року було урочисто відкрито Мукачівський національний театр, так назвали 
тоді цю будівлю. Театр мав місткість 500 глядачів та мав оркестрову яму. Урочистості, які 
розпочались о 19 годині відкрив відомий угорський поет Еміл Абраньї, прочитавши свою поему 
«Пролог», яка була спеціально написана до цього свята. В урочистостях прийняли участь 
музикальні колективи та співаки . Центральною подією урочистостей став показ вистави Йожефа 
Катони «Банк Бан» у виконанні Шаторальяуйхейскої трупи Міклоша Кунгеті.  

Колір дверей, крісел, лож , балконів сучасного Театру зберегли той самий колір, який був на 
момент відкриття.  
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На момент відкриття театральна зала вміщувала 500 глядачів, в які входили і стоячі міста  на 
балконі. На сьогодні в залі нараховується 270 сидячих стаціонарних місць. Оскільки глядацька зала 
з моменту побудови не змінювалась, зменшення кількості глядацьких місць пов’язано із 
покращенням комфортності, відсутністю стоячих місць та реконструкції балкону, де розмістились 
оператори світла і звуку. 

Сцена як і театральна зала витримані із класичними для театрів кутами нахилу, що дає 
можливість наблизити актора до глядача і навпаки – глядача наблизити до подій на сцені та дозволяє 
створити специфічну атмосферу театрального спілкування, акустики.  До речі,  всі відомі артисти, 
а їх чимало було на підмостках даної сцени однозначно відмічали хорошу акустику приміщення, 
комфортність сцени та зали, що створює гармонію спілкування із глядачами. Фахівці театрального 
та виконавського мистецтва часто порівнюють акустику та комфортність глядацької зали 
драматичного театру із будівлею Чернівецького музично-драматичного театру, що є цілком 
логічним, бо основні концепції побудови театрів мають спільні походження. 

Родзинкою будівлі театру є і те, що архітекторами було передбачено внутрішній відкритий 
дворик, де є місце для відпочинку та спілкування. 

В подальшому будівля театру за часів Угорщини та Чехословаччини була місцем проведення 
урочистостей та виступу гастрольних колективів. 

Після входження краю до складу Української РСР у 1947 році в Мукачеві з’явилась своя 
професійна театральна група. Театральний колектив, який поклав початок нинішньому 
Мукачівському драматичному театру, був утворений в 1902 році в м. Аккерман ( нині Білгород-
Дністровський) в Південній Бессарабії, носив тоді назву «Новий Аккерман» і був переведений в 
Мукачево. 

З того часу будівля театру є місцем розташування професійної театральної трупи. 

За свою понад сторічну історію, будівля театру зазнала мінімальних змін. Через Мукачево 
пройшли бойові події 1-ї світової війни, бої у 1939 та 1944 роках але в цих подіях будівля Театру 
зазнала мінімальних пошкоджень. 

У кінці 80-х років минулого століття був розроблений детальний план реконструкції театру, 
який враховував сучасні досягнення та вимоги театрального мистецтва, в планах була добудова  
будівлі театру та створення малої сцени. З різних причин реконструкція не відбулась але на творчі 
здобутки Мукачівського драматичного театру не вплинуло. 

У 2015 році театр отримав назву Закарпатського обласного театру драми та комедії. 

9 лютого 2017 року створено Мукачівський драматичний театр під керівництвом Директора та 
художнього керівника – заслуженого працівника культури України – Юрія Глеби. 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

 

Іл.1. Площа Ринок в кін. ХІХ ст. 

 

Іл.2. Загальний вигляд головного входу до театру кін. ХІХ ст. 
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Іл.3. Світлина центральної площі разом з театром на кін. ХІХ ст. 

 

Іл.4. Перша трупа театру, 1947 р. 
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Іл.5. Визначні споруди  Мукачева на поч. ХХ ст. Будинок театру знизу зліва 

 

Іл.6. Драматичний театр на листівці поч.ХХ ст. (справа) 
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Іл.7. Центральний вхід драматичного театру на листівці кін. ХІХ ст. (зліва) 

 

Іл.8. Загальний вигляд драматичного театру в першій половині ХХ ст. 



20
 

 

Іл.9. Загальний вигляд драматичного театру в першій половині ХХ ст. та театр «Вігсінгаз», 
Будапешт  

 

Іл.10. Загальний вигляд драматичного театру в першій половині ХХ ст. 
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Іл.11. Загальний вигляд драматичного театру в першій половині ХХ ст. 

 

Іл.12. Загальний вигляд драматичного театру у 2022 році 

ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ 

1. Іл.1. Площа Ринок в кін. ХІХ ст. 
2. Іл.2. Загальний вигляд головного входу до театру кін. ХІХ ст. 
3. Іл.3. Світлина центральної площі разом з театром на кін. ХІХ ст. 
4. Іл.4. Перша трупа театру, 1947 р. 
5. Іл.5. Визначні споруди  Мукачева на поч. ХХ ст. Будинок театру знизу зліва 
6. Іл.6. Драматичний театр на листівці поч.ХХ ст. (справа) 
7. Іл.7. Центральний вхід драматичного театру на листівці кін. ХІХ ст. (зліва) 
8. Іл.8. Загальний вигляд драматичного театру в першій половині ХХ ст. 
9. Іл.9. Загальний вигляд драматичного театру в першій половині ХХ ст. та театр «Вігсінгаз», 

Будапешт  
10. Іл.10. Загальний вигляд драматичного театру в першій половині ХХ ст. 
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Матеріали  фотофіксації сучасного стану об’єкта 
 

 
Фото 1.  Загальний вигляд колишнього головного входу до театру (06.2022 р.) 

 

 
Фото 2. Перенесений головний вхід до споруди з добудованим ганком (06.2022 р.) 
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Фото 3. Автентичні віконні заповнення 2-го поверху (06.2022 р.) 

 

 
Фото 4. Деструкція тиньку вінцевого карнизу через протікання покрівлі та жолобів (06.2022 р.) 
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Фото 5. Боковий правий фасад колишнього центрального входу до театру (06.2022 р.) 

 
 

 
Фото 6. Ознаки капілярного підсосу з ґрунту по площинам цоколю . Вікна і двері 

металопластикові нові (06.2022 р.) 
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Фото 7. Автентичні дерев’яні двері колишнього центрального входу до театру (06.2022 р.) 

 

 

Фото 8. Торець фасадів з деструктованим тиньком нижніх ділянок стін через періодичне 
зволоження (06.2022 р.) 
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Фото 9. Міжповерхові центральні сходи (06.2022 р.) 

 

Фото 10. Двері на другому поверсі (06.2022 р.) 



29

 

 

Фото 11. Плями від протікання покрівлі (06.2022 р.) 

 

Фото 12. Провисання стелі костюмерної на 2-му поверсі через систематичне  протікання покрівлі 
(06.2022 р.) 
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Фото 13. Деструкція оздоблення стін коридору правого крила 2-го поверху через протікання 
покрівлі (06.2022 р.) 

 

Фото 14. Загальний вигляд великої зали  (06.2022 р.) 
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Фото 15. Загальний вигляд горища театру. Покрівля з черепиці протікає, з просвітами (06.2022 р.) 

 

Фото 16. Зволожені стіни і підлога підвальних приміщень (06.2022 р.) 
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Фото 17. Деструкція вінцевого карнизу внутрішнього (дворового) фасаду  через протікання 
покрівлі. Альтанка внутрішнього двору (06.2022 р.) 

 

Фото 18. Внутрішній закритий двір театру (06.2022 р.) 
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Додаток 2  
до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини 

(пункт 3 розділу III) 
АКТ  

стану збереження 

« 03» жовтня  2022 р.                   № 01 

Найменування об'єкта:  «Будинок драматичного театру»  

Загальний стан 

   добрий 

   задовільний 

   незадовільний 

   аварійний 

Стислий опис стану  
Зафіксоване вимивання фарбових шарів та розтріскування тиньку вінцевого карнизу. Тиньковані 
площини фасадів з «випуклими» ділянками, що свідчить про втрату адгезії тиньку до цегляної 
основи стіни. Автентичні столярні елементи (вікна другого поверху та двері колишнього 
головного входу) з вимитим фарбовим шаром. Через систематичне протікання покрівлі стеля 
приміщень другого поверху провалюється та прогинається, значними за площею, ділянками. 
Існують приміщення де стеля підперта брусами (костюмерні). Дерев’яні конструкції даху вкриті 
повздовжніми тріщинами, які проходять вздовж волокон через природнє старіння деревини. 
Керамічна покрівля з просвітами, систематично протікає. Металеві покрівельні листи кородовані. 
Стінові площини, стеля та підлога підвальних приміщень перезволожена, через відсутність систем 
гідроізоляції фундаментів та підземної частини театру. В приміщеннях підвалів присутнє відчуття 
затхлості, через відсутність належної вентиляції. По периметру споруди полотно вимощення 
просідає, зафіксовані тріщини.  
Загальний технічний стан об’єкта станом на 2022 р. – незадовільний та потребує проведення 
реставраційних робіт.  
Збереження автентичності об'єкта: 
 
   повністю 

   частково втрачений 

   1 % - 20 % втрат 

   21 % - 50 % втрат 

   51 % - 80 % втрат 

   81 % - 99 % втрат 

   повністю втрачений 

Опис перебудов, втрат та історичних нашарувань.  
Перенесено центральний вхід до театру на боковий правий фасад з добудовою великого ганку. 
Значна кількість віконних та дверних заповнень замінено на металопластикові склопакети. 
Втрачено візерунок оздоблення фасадних площин глибоким рустом з обрамленням дверних 
прорізів і замковими каменями. Багато дверних прорізів закладено. 
Наявність інженерних мереж та інженерного обладнання на території об'єкта     Територія ділянки 
та об’єкту забезпечені всіма необхідними для експлуатації інженерними мережами та 
обладнанням. 
Інформація про геологічні дослідження - відсутні 






