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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 _ Замок «Паланок» ХІV- XV ст . охоронний №168___________________ 

Дата утворення об'єкта ХІV- XV ст. ___________________________________________________ 

Місцезнаходження: 

КОАТУУ   2110400000:01:011:0399______________________________________________________ 

область ________Закарпатська_________________________________________________________ 

район__ Мукачівський _________________________________________________________________ 

населений пункт (тип та назва) __місто__Мукачево_________________________________________ 

район населеного пункту (за наявності) ___________________________________________________ 

адреса (тип та назва вулиці, номер будинку)  вул. Замкова гора_______________________________ 

GPS координати _48°25'53.0"N 22°41'14.6"E______48.431383, 22.687391_______________________ 

Орієнтовна територія об'єкта: площа, опис меж 

Площа земельної ділянки, згідно відкритого інтернет-ресурсу Публічної Кадастрової карти 
України – 1.9827 га.  

Тип власності: Комунальна власність. Цільове призначення: 08.02: Для розміщення та 
обслуговування музейних закладів. Вид використання: Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів. Категорія земель: Землі історико-культурного призначення. 

Замок прямокутний в плані, розділений на Верхній, Середній та Нижній замки. Замок 
розташований на горі висотою 68 м. Він знаходиться в зоні охорони археологічного культурного 
шару №2. 

Дворова призамкова територія упорядкована, вимощення – бруківка та ґрунт. Територія  
огороджена кам’яними мурами. 

 

* додаються графічні матеріали 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 – Замок «Паланок» ХІV-XV ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Генеральний план міста (фрагмент) 

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

І – Замок «Паланок» ХІV-XV ст. 



 

 

 



 

 
План БТІ Верхнього замку 



 

 

План БТІ Верхнього замку 

 



 

 
План БТІ Верхнього замку 

 

 



 

 
План БТІ Нижнього замку 

 
План БТІ Нижнього замку 



 

 
План БТІ Середнього о замку 

 



 

 

План БТІ Середнього о замку 



 

 
План БТІ Середнього о замку 



 

 
План БТІ Середнього о замку 



 

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 (балансоутримувач)_ Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради._ 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, 2____________________ 

Уповноважена(ний) власником особа(орган) ___ -____________________________________________ 

Користувач_Мукачівський історичний музей, ЄДРПОУ 04813036 ______________________________ 
(зазначаються повна назва юридичної особи та ідентифікаційний код або прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи, серія і номер паспорта, дата його видачі й ким виданий, дані про реєстрацію за 
місцем постійного мешкання). 

 

 



 

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 247 м , ширина в плані 38-110 м або діаметр ___-__ 

Висота (перепад ) 26 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 

 

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

Замок в цілому відповідає критерію автентичності, враховуючи при цьому історичні нашарування. 
Зберігає свою матеріально-технічну структуру, єдину стилістику архітектурного вирішення, і 
відповідає наступним критеріям: 

- є унікальним прикладом замкової архітектури Закарпаття періоду  ХIV-XV ст. 
- матеріали зведення та оздоблення площин лишились без змін, з первісним складом; 
- зовнішній вигляд фасадних площин та приміщень інтер’єрів ( підвалів в т.ч.)  лишились без 

змін; 
- розпланування внутрішніх приміщень лишилось без змін; 
- замок є архітектурно-містобудівною домінантою; 
- виконує  містоформуючу роль для міста. 

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

  Замок є прикладом унікальної  замкової архітектури Закарпаття періоду  ХIV-XV  ст. який не зазнав, 
до нашого часу, суттєвих перетворень та зберіг об’ємна-просторову структуру, об’єм та матеріально-
технічну структуру зовнішнього оздоблення та внутрішнє планування. 

   З 1966 р встановлена охоронна дошка «Пам’ятка архітектури ХIV-XV ст.» 

Перелік складових (для комплексу, ансамблю) 

_- _____________________________________________________________________________________ 
 
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 

Музейний комплекс    сприяє збереженню 

   завдає незначної шкоди 

   завдає значної шкоди 

   потребує беззастережної 
зміни користувача 



 

   промислові та виробничі 

   інженерно-транспортні 

   фортифікаційні та військово-
інженерні 

   культові 

   монументи 

   поховання та некрополі 

   інше  
Перелік негативних чинників (загроз), що позначаються на об'єкті 

Значний часовий фактор експлуатації конструкцій та будівельних матеріалів замку; негативний 
вплив  атмосферних опадів на не захищені фасадні площини споруд та мурів; відкриті площадки 
(тераси) без належної гідроізоляції; надмірне зволоження кладки нижніх частини споруди 
(фундаментів, цоколю та стін підвальних приміщень); не належне відведення атмосферних опадів 
від периметру споруд; наявність значних (за висотою) завалів каміння засипаних ґрунтом; 
відсутність систем гідроізоляції підземних частини споруд (нижче рівня вимощення); утворення 
конструктивних тріщин в муруванні та провали склепінчастої стелі в деяких приміщеннях; хаотична 
рослинність із зовнішньої сторони мурів, коріння якої руйнує саме мурування; часткове протікання 
дахового покриття. 

Рекомендований режим використання об'єкта культурної спадщини 

Режим використання передбачає: 

- проведення робіт щодо : дослідження характеру утворення конструктивних  тріщин (інженерні та 
геологічні вишукування); реставрації площин фасадів споруд; реставрації площин інтер’єрів; 
реставрації площин мурів;  упорядження та озеленення території за спеціальними проектами, 
погодженими   Центральним органом  охорони культурної спадщини. 

- збереження елементів історичного опорядження об’єкту; 

- забезпечення сприятливого для об’єкту  гідрологічного режиму, пожежної безпеки, захисту від 
динамічних навантажень та інших негативних техногенних і природних впливів;   

Забороняється: зміна первісного вигляду площин фасадів та інтер’єру і зміна геометричних розмірів 
об’єкту; створення додаткових конструкцій (прибудов); встановлення відмінних від історичних за 
стилістикою заповнень дверних та віконних прорізів; розміщення господарських та інженерних 
об’єктів, не пов’язаних з функціонуванням пам’ятки. 

Джерела та література 

1. План зонування території міста Мукачево . Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/0B3G5vrHmU3xcNDEzYUwySkFDTjA/view    

2. Генплан міста Мукачево 
https://drive.google.com/file/d/0B3G5vrHmU3xcekJEYUoxN0hCenM/view  

3. Координати GPS: режим доступу https://www.google.com/maps/place 
4. Публічна кадастрова карта України  Режим доступу:https://map.land.gov.ua 

https://drive.google.com/file/d/0B3G5vrHmU3xcNDEzYUwySkFDTjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G5vrHmU3xcekJEYUoxN0hCenM/view
https://www.google.com/maps/place
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м. Мукачево 
Закарпатська область 
Замок «Паланок» ХІV- XV ст. 

 

Історична довідка (коротка) 

    Типова середньовічна фортеця, зведена для охорони та контролю торговельних і 

військових шляхів. Замок збудовано на горі вулканічного походження (188 м н. р. м., 68 м над 

Мукачевим). Здалеку він виглядає як суцільний об'єкт, а насправді складається з каскаду терас ( 

верхній, середній, нижній замки які огородженні оборонними кам’яними мурами).  

Теперішнього вигляду замок набув наприкінці ХVII — на початку ХVIIІ ст., коли закінчено 

останню, нижню терасу. Тут були споруджені ворота та сторожова вежа (майже цілком 

зруйнована на поч. ХХ ст.). Вежа була розташована посередині глибокого рову, через який 

прокладено міст, що (як решта замкових мостів) під час підняття закривав вхід у ворота. За 

воротами — ще один рів із підйомним мостом, що вів до другої тераси (на 10 м вище першої), — 

Нижнього замку. Його будівництво закінчено у 1670 р. — дата зафіксована на фронтоні правого 

бастіону. Минаючи черговий рів та підйомний міст, можна потрапити на третю терасу (ще 10 м 

вгору) зі Середнім замком (XVII ст.), довкола воріт якого стоять два міцні бастіони. Вузький 

коридор, що сполучає ворота та подвір'я замку, оточений дво- та триповерховими казармами 

замкового гарнізону. Навпроти в'їзних воріт було одноповерхове помешкання коменданта замку 

(розібране у другій пол. ХХ ст., залишився тільки фундамент), за ним розташовувалися 

приміщення для жінок, а також арсенал, кухні, комори. До Верхнього замку (ХІV-XVI ст.) на 

вершині гори (на 6 м вище попереднього) можна потрапити кам'яними сходами під однією з веж 

(кін. XVIII ст.) або через так званий хід-пастку кінця ХVІІ ст.; колись сюди ж вів потаємний хід. 

Саме в князівських палатах (ХVІ-ХVІІ ст.), що оточують подвір'я, мешкали власники 

Мукачівського замку. Також у південно-східній частині розміщувалася замкова церква. 

У ХХ столітті, до початку Другої світової війни замок Паланок належав чехам, які 

перетворили його в казарми. Після війни місто Мукачево увійшло до складу радянської України і 

в старовинній будівлі існували різні установи та школи. У 1960 році в замку Паланок почав свою 

роботу історичний музей, який за кілька десятиліть накопичив солідну колекцію, що перевищує 10 

000 експонатів. Пізніше на території замку відкрилася художня галерея, були встановлені 

пам'ятники Ілоні Зріні та її синові Ференцу II Ракоці, а також пам'ятник засновнику замку князю 

Федору Корятовичу. 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 

 
Іл.1 Гравюра 1. Первый замок, господствующий над 2-м. 2. Второй замок, господствующий 

над 3-м. 3. Третий замок. 4. Ров вокруг крепости. 5. Крепостные ворота. 6. Дорога от рва 
предместья к крепости. 7. Предместье под горой. 8. Паланка (палисад, частокол). 9. Ров вокруг 

паланки. 10. Болото. 

 

Іл.2. Замок на початку ХV ст. 
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Іл.3. Розбудова замку в ХV-ХVI ст. 

 

 

 

Іл.4. Замок у другій половині ХVІІ ст. 
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Іл. 5. Замок «Паланок» напередодні другої світової війни. 1939 р. 

 

 

Іл.6 . Замок «Паланок» напередодні другої світової війни. 1939 р. 
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Іл. 7 . Замок «Паланок» напередодні другої світової війни. 1939 р. 

 

 

Іл. 8. Замок «Паланок» напередодні другої світової війни. 1939 р. 
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Іл.9 .  Замок «Паланок». 1939 р. 

 

 

 

Іл. 10. Замок «Паланок». 1939 р. 
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Іл. 11. Замок Паланок. Двір Середнього замку. Листівка 1913 р. 

 

 

 

Іл.12. Замок Паланок. Двір Середнього замку. Фотозйомка 1913 р. 
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Матеріали  фотофіксації сучасного стану об’єкта  

 

 

Фото  1.Загальний вигляд головного входу до замку ( нижній замок) (05.2021 р.) 

 

 

 

Фото 2. Вигляд зверху лівого крила стін головного входу до Нижнього замку (05.2021  р.) 
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Фото 3. Вигляд зверху правого крила стін головного входу до Нижнього замку. Цегляні оборонні 
аркові мури з плямами від висолювань (05.2021  р.) 

 

 

 

Фото 4. Праве крило оборонних мурів.  До підніжжя стін ззовні впритул хаотично проростає 
рослинність (05.2021  р.)  
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Фото 5.Зходження пласту з лицевим рядом цегли. Зовнішня стіна замкового комплексу лівого 
крила (05.2021  р.) 

 

 

 

Фото 6. Аркові мури правого крила. Відшаровування цегляного пласту  з частковими вивалами 

 (05.2021 р.) 
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Фото 7. Завали території правого крила двору між спорудою та оборонними мурами (05.2021  р.) 

 

Фото 8. Ураження нижчими рослинами перезволоженої лицевої поверхні оборонних мурів. Ліве 
крило (05.2021  р.) 
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Фото 9.Активний розвиток рослинності в тілі мурування цегляних стін (05.2021  р.) 

 

 

Фото 10. Аварійна ділянка стіни лівого крила замку. Зафіксований зсув рядів змішаного кам’яного 
мурування стіни (05.2021 р.) 
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Фото 11. Ґрунтові завали  з камінням крізь які проглядається аркова стіна. Ліве крило замку  

(05.2021 р.) 

 

 

Фото 12.  Загальний вигляд внутрішнього двору нижнього замку (05.2021 р.) 
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Фото 13. Загальний вигляд споруди дирекції (05.2021 р.) 

 

Фото 14. Загальний вигляд внутрішнього двору нижнього замку (05.2021 р.) 
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Фото 15. Водовідведення з площадки сходів. Нижні ділянки стін перезволожені, уражені мохом 
(05.2021 р.) 

 

Фото 16. Розтріскування тиньку в місцях проходження труб системи водовідведення з даху 

 (05.2021 р.) 
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Фото 17. Рівень капілярного підсосу по лінії деструкції тиньку. Зафіксоване вимивання тиньку 
вінцевого карнизу (05.2021 р.) 

 

Фото 18. Вимивання та вивітрювання фарбових шарів оздоблення фасадних стін споруди 
розташованої на лівому бастіоні нижнього замку (05.2021 р.) 
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Фото 19. Загальний вигляд приміщень споруди розташованої між бастіонами над головним входом та 
в’їздом до нижнього заму (05.2021 р.) 

 

Фото 20.  Загальний вигляд аварійних приміщень споруди розташованої між бастіонами над 
головним входом та в’їздом до нижнього замку (05.2021 р.) 
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Фото 21. Конструкція даху з новим паробар’єром. Приміщення  споруди розташованої між 
бастіонами над головним входом та в’їздом до нижнього замку (05.2021 р.) 

 

 

Фото 22. Загальний вигляд перехідної арки між внутрішніми дворами. Стіни та стеля тиньковані, з 
незначними ділянками потертості  фарбових шарів (05.2021 р.) 
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Фото 23. Загальний вигляд на споруди середнього замку (05.2021 р.) 

 

 

 

Фото 24. Загальний вигляд на внутрішній двір середнього замку (05.2021 р.) 



41 
 

 

Фото 25. Загальний вигляд відкритої галереї лівого крила Середнього замку (05.2021 р.) 

 

 

Фото 26. Перезволожена нижня ділянка стіни біля водоприймальних грат уражена мохом (05.2021 р.) 
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Фото 27. Оздоблені поверхні стін мають патьоки бруду (05.2021 р.) 

 

 

 

Фото 28. Рівень капілярного підсосу проявляються на висоту деструкції отинькованої поверхні. 
Споруда Середнього замку правого крила (05.2021 р.) 
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Фото 29. Вимивання фарбових шарів на перезволожених ремонтно тинькованих поверхнях. Тиньк із 
додаванням цементної складової (05.2021 р.) 

 

 

 

Фото 30. Ремонтне заповнення тріщин цементним розчином (05.2021 р.) 
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Фото 31. Деструкція тиньку по всій висоті стіни (05.2021 р.) 

 

Фото 32. Ерозія лицевої поверхні кладки склепіння (05.2021 р.) 
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Фото 33.Розтріскування тиньку вздовж труби системи водовідведення з даху.  

Верхній замок (05.2021 р.) 

  

Фото 34. Замокання стінових площин та стелі через протікання покрівлі переходу (05.2021 р.) 
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Фото 35. Деструкція оздоблення даху через періодичне замокання (05.2021 р.) 

 

 

 

Фото 36. Конструктивна тріщина поручня відкритої площадки (тераси) верхнього замку (05.2021 р.) 

 

 



47 
 

 

 

Фото 37. Ураження кам’яного поручня нижчими рослинами (05.2021 р.) 

 

 

Фото 38. Деструкція тиньку вінцевого карнизу споруди до відкриття підоснови (05.2021 р.) 
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Фото 39. Діюча експозиція (05.2021 р.) 

 

 

Фото 40. Діюча експозиція (05.2021 р.) 
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Фото 41. Колодязь внутрішнього двору верхнього замку (05.2021 р.) 

 

 

Фото 42. Пам'ятник княгині Ілоні Зріні та її сину Ференцу (05.2021 р.) 
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Додаток 2 
до Порядку обліку об'єктів 
культурної спадщини 
(пункт 3 розділу III) 

АКТ  
стану збереження 

      17.05.2021 р. 
               ( дата) 

№ ____1_______ 

Найменування об'єкта _ Замок «Паланок» ХІV-XV ст . охоронний №168____________________ 

Загальний стан 

   добрий 

   задовільний 

   незадовільний 

   аварійний 

Стислий опис стану  

    Повсемістно зафіксоване вимивання фарбових шарів оздоблення площин та вимиванням 
кладочного розчину зі швів відкритої кладки. Через протікання покрівлі тиньк  вінцевих карнизів 
розтріскується та вивалюється з подальшим відкриттям до підоснови. Всі горизонтальні площини 
з вимитим оздобленням. Кам’яні  поручні уражені нижчими рослинами. Існують ділянки зі 
зруйнованим перекриттям (праве крило приміщень середнього замку) та конструктивними 
наскрізними тріщинами в товщі мурування стін. Вздовж труб системи водовідведення з даху 
тиньк вкривається системою різнонаправлених волосяних тріщин.  Нижні тиньковані ділянки стін 
деструктовані на висоту капілярного підсосу. Арки внутрішньої сторони оборонних стін правого 
крила   з розшарованим лицевим шаром, який втрачає перев’язку з мурами та вивалюється 
великими фрагментами. Зафіксований активний розвиток рослинності по цегляному муруванню 
стін. Коренева система рослин та дерев, які ззовні впритул підходять до оборонних мурів 
руйнують їх. 

     Загальний технічний стан об’єкта  станом на 2021 р. – задовільний. Присутні ділянки які 
потребують проведення комплексу реставраційних робіт та ділянки, які визначенні,  як аварійні 
(оборонні мури, приміщення правого крила середнього замку, приміщення центральної споруди 
нижнього замку, стіни внутрішнього двору в місцях завалів).   

Збереження автентичності об'єкта: 

   повністю 

   частково втрачений 

     1 % - 20 % втрат 

   21 % - 50 % втрат 

   51 % - 80 % втрат 

   81 % - 99 % втрат 
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