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КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Місто Мукачево має давню і славну історію. Це одна із найцікавіших сторінок Закарпаття. 
1120 років минуло з часу першої писемної згадки про місто. Мукачево засноване на перехресті 
історично сформованих торгових шляхів, у XIV столітті йому було надано статус міста. Тоді 
Мукачево було внесено в перелік королівського майна і йому надано привілеї, які надавалися й 
іншим середньовічним містам. За цей період місто будувалось, розширювалось, змінювався склад 
його населення. З давніх часів тут пересікались не тільки торгівельні шляхи, але й стикалися різні 
культури. Над Мукачевом протягом віків проносилися різні політичні бурі. Воно входило до складу 
Угорщини, Галицько-Волинського князівства, Австрії, Австро-Угорщини, Чехословаччини, 
Радянського Союзу. Тепер воно у складі незалежної, суверенної Української держави. 

З якого б боку ви не наближалися до Мукачева, звідусіль видно величний військово-
архітектурний пам'ятник середньовіччя, овіяний легендами й боєвою славою — Мукачівський 
замок “Паланок”, збудований для охорони і контролю торгових і воєнних шляхів, який відіграв 
важливу роль у становленні Мукачева. Саме з ним пов'язують і походження назви міста. Одна 
легенда гласить, що місто будувалось у тяжких муках, інша – що нібито під замком на річці Латориці 
були млини, де мололи зерно на муку і назва походить від слова мука. Про винекнення замку 
точних відомостей немає. Припускають що в IX столітті на горі було невелике укріплення, 
збудоване для охорони кордонів Київської Русі за Карпатами. Стіни замку стримували половців у 
XI столітті, перетинали шлях татаро-монгольським ордам, у 1685-1688 рр. борці за свободу 
протягом майже трьох років витримували в ньому облогу австрійських війск під командуванням 
досвідчених австрійських полководців. З 1703 р. до 1718 р. фортеця була оплотом куруців-борців 
проти деспотизму. Над її вежами гордо майоріли знамена революції і національно-визвольної 
боротьби 1848-1849 рр. Знала вона і гіркі часи, коли стала тюрмою для політичних в'язнів, кращих 
синів багатьох народів Європи. У XX столітті замок був перетворений в казарми Чехословацької, 
Угорської армії. 

З 1993 року тут розташовується Мукачівський історичний музей; відкрито краєзнавчий 
музей, картинну галерею. 

Ще одною окрасою міста є монастир на Чернечій горі, засновником якого був литовсько-
руський князь Федір Корятович. Монастир теж зазнав багатьох пребудов і змін. До 1772 року тут 
була резиденція єпископів Мукачівської єпархії, в монастирі жили і працювали видатні культурні 
діячі краю. Зараз на Чернечій горі несе свою спасительну місію жіночий Свято-Миколаївський 
монастир. 

В історії Закарпаття, зокрема і Мукачева, поворотним моментом стало визволення краю 
Червоною Армією в жовтні 1944 року від фашистських окупантів. 26 листопада 1944 року в 
Мукачівському кінотеатрі “Перемога” відбувся Перший з'їзд Народних комітетів, який прийняв 
Маніфест про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною. Цей день вважається 
національним святом закарпатців. 

Мукачево – колиска багатьох ремесел, що з віками переросли в потужний багатогалузевий 
промисловий комплекс. Як у минулому, далеко знали наших карбівничих ливарів, каменярів, 
гончарів, склодувів, так нині добре ім’я в Україні і за її межами мають мукачівські приладобудівники, 
лижники, швейники, кераміки, меблевики, цеглярі, кондитери та ніші. 

Сьогодні Мукачево – велике європейське промислове місто, в якому вдалося зберегти і 
відновити у первісному вигляді будівлю ратуші, театру та інших об'єктів споруджених наприкінці 
позаминулого, початку минулого століття. Тут збережено архітектурну спадщину Австро-Угорщини 
та Чехословаччини, яка вдало доповнюється новими надбаннями сучасності. 



 

 

 

 

Малий герб міста Мукачева: 
закомпонований на щиті розміром 1000 х 
700 мм, синього кольору, на щиті 
зображений Святий Мартин – покровитель 
міста Мукачева в постаті Єпископа з щитом 
в правій руці, який відповідає легенді. 
Елементи на щиті меч та червона плащаниця 
притаманні особистості Святого Мартина. 
Кольорове вирішення герба відповідає 
геральдичним ознакам прапору міста. 

В лівій руці – посох – символ Епископа. 
Ореол над головою – ознака святості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прапор міста Мукачева: закомпонований 
розміром 1000 мм х 1100 мм. Синя лиштва 
по контуру складає 10% від загальної площі 
і символізує, що дана територія знаходиться 
на Україні. Жовтий фон – символ землі, біла 
діагональ символізує – лік святості Святого 
Мартина – покровителя міста Мукачева, 
червона діагональ – полоса плащаниці 
Святого Мартина, яким він вкрив жебрака. 

 

 

Гімн міста Мукачева: 

Рішенням сесії Мукачівської міської ради “Про Гімн міста Мукачева” від 25.06.2009 року № 
991 було затверджено Гімн міста Мукачева, віршований текст до якого написала Лариса Бегун, а 
музику – Віктор Янцо 

Колар Мукачівського міського голови: 

Рішенням сесії Мукачівської міської ради від 23.12.2010 року № 24 було започатковано 
Колар Мукачівського міського голови, який є офіційним символом міського голови та зберігається 
у його службовому кабінеті. Колар Мукачівського міського голови використовується виключно 
міським головою під час сесій міської ради, урочистих церемоній, офіційних зустрічей та прийомів. 

Він виготовлений з латуні золотавого кольору. Складається з ланцюга та медальйону. 
Ланцюг являє собою 24 декоративні ланки, з’єднані за допомогою кілець та виконані у вигляді 
стилізованого орнаменту. Центральним елементом медальйону є Малий герб міста Мукачева, 
затверджений рішенням 4-ої сесії Мукачівської міської ради 3-го скликання від 13 серпня 1998 року. 
По боках та знизу медальйону зроблено обрамлення з витих стрічок білого та червоного кольорів. 
У верхній частині медальйону – золоті колоски пшениці, як символ родючості місцевої землі. 



 

Мукачівська міська рада 

Виконавчий комітет 

поштовий індекс 89600, м. Мукачево, площа Духновича, 2 

код 03131, телефон: 2-10-47, 2-10-78, 5-41-96 

weв-caйт: http://www.mukachevo-rada.gov.ua, 

e-mail: mvk@mukachevo-rada.gov.ua 

  

  

Загальні відомості про місто 

Дата утворення: 1376 рік 

Площа: 2725 га 

Відстані: від Мукачева до Києва залізницею 800 км, автошляхом 774 км 

Географічні дані: Помірно континентальна зона 

  По території міста протікає річка „Латориця” 

Адміністративно-територіальна одиниця: місто Мукачево 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/
mailto:mvk@mukachevo-rada.gov.ua


Чисельність наявного населення станом на 

1 січня 2017 року: 85 892 чол. 

Природні ресурси (корисні копалини) - мінеральна вода, термальна вода 

Структура земельного фонду  

Територія, усього 2801 га 

у тому числі: сільськогосподарського угіддя- 70,67 га 

із них: рілля- 52,02 га 

ліси та інші лісовкриті площі- 124 га 

забудовані землі- 1951 га 

землі водного фонду- 92 га 

Промисловість 

Питома вага міста в економіці області (станом на 01.01.2018 р.) 10,6% 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг 2196198,9 тис. грн. 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за 9 
місяців 2016 року 

1198357 тис. грн. 

            Кількість підприємств щомісячного обліку — 47 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за 
видами економічної діяльності 

У відсотках 

до підсумку 
Добувна промисловість, в тому числі: - 
Видобування неергетичних матеріалів - 
Переробна промисловість, тому числі: 

 

Харчова промисловість та виробництво харчових продуктів 2,1 
Текстильне виробництво, виробництво одягу 6,9 
Виробництво галантерейних виробів 1,8 
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини,  

крім меблів 

4,1 

Целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність 0,65 
Виробництво гумових та пластмасових виробів 0,91 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 8,9 
Виробництво готових металевих виробів 0,6 
Виробництво машин та устаткування - 
Виробництво електричного та оптичного устаткування 33,8 
Виробництво меблів, інші види виробництва 37,8 
Виробництво медичної техніки,включаючи хірургічне  

устаткування, та ортопедичних пристосувань 

0,04 

            Темп росту (зниження) обсягів виробництва промислової продукції, %: 

            2003 рік — 169,0 

            2004 рік — 110,2 



            2005 рік — 79,1 

            2006 рік — 151,3 

            2007 рік — 121,7 

            2008 рік — 85,1 

            2009 рік — 99,3 

            2010 рік — 112,65 

            2011 рік — 123,72 

2012 рік — інформація відсутня 

2013 рік — 157,3 

2014 рік — 130,3 

2015 рік — 108,2 

2016 рік — 108,0 

2017 рік — 116,5 

Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг на одну особу, грн. — 25 481,5 
грн. 

Фінансовий стан підприємств: 

            Питома вага збиткових підприємств — 19,2 % до загальної кількості підприємств.  

Транспортний комплекс і зв’язок 

Залізничний транспорт один. 
Експлуатаційна довжина залізничних колій — 9,0 км. 
Автомобільний транспорт 
Підприємств (АТП) — 0 один. 

Виконують перевезення 
Наявність автомобільних доріг — 176,4  км 
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом, 
пасажирооборот — 92 698,8 

тис. пас. км 

Вантажні, вантажооборот — 825335,6 тис. км 
Зв’язок загального користування: 

Наявність телефонного зв’язку у містах — 13,2 

тис. апаратів 

Міських телефонних станцій — 11  од. 

Заробітна плата 

Середньомісячна зарплата, грн. (за 2017 р.) 6713 
Середньооблікова кількість працівників, осіб (за 2017 р.) 24 122 

Заборгованість заробітної плати 

Всього 747,0 тис. грн. 
В економіці 747,0 тис. грн. 



Виконання бюджетів 

Доходи місцевих бюджетів на 1 особу — 6832,48 грн. 

Податкові надходження на 1 особу — 5770,53 грн. 

Іноземні інвестиції 

            Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10. 2017 року — 23281,2 тис. дол. США. 

             Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення наростаючим 
підсумком з початку інвестування станом на 01.10.2017 року — 266,9 дол. США. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Обсяг експорту товарів: за січень-вересень 2017 року - 266993,1 тис. дол. США 

Обсяг імпорту товарів:          за січень-вересень 2017 року - 263527,4 тис. дол. США 

Сальдо зовнішньої торгівлі: за січень-вереснь 2017 року - 3465,6 тис. дол. 
США                                    

Споживчий ринок 

Види підприємств Кількість 
Підприємств торгівлі 1286 один. 
З них: магазинів 768 один. 
підприємств ресторанного господарства 388 один. 
Зареєстрованих ринків 6 один. 
Обсяг роздрібного товарообігу на одну особу (у середньому за рік) за 9 
місяців 2017 року 

13 934 грн. 

Обсяг реалізованих послуг на одну особу (у середньому за 9 місяців 2017 
року) 

8401,5 грн. 

Соціальна сфера 

Чисельність пенсіонерів 18488 чол. 
У тому числі: 

За віком 14383 чол. 
За вислугою років 433 чол. 
По інвалідності 2392 чол. 
По втраті годувальника 893 чол. 
Які отримують соціальні пенсії 381 чол. 
Довічне утримання суддів 6 чол. 

Демографічні дані, тенденції 

народилось 812 осіб 
померло 824 особи 
Щільність населення на 1 кв. км 2864,0 осіб на 1 кв.км. 
Міграційні процеси: 

прибуло  

вибуло 

444 особи 

547 осіб 

Освіта 

Навчальні заклади 
 



Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації 1 
Чисельність студентів 2511 
Чисельність викладачів 233 
Кількість вищих навчальних закладів ІІ-І рівня акредитації 3 
Чисельність студентів 2313 
Чисельність викладачів 232 
Кількість професійно-технічних навчальних закладів 3 
Кількість учнів 1620 
Кількість вчителів 243 
Кількість навчально-виховних закладів 

(в тому числі інтернатів) 

21 

1 
Кількість учнів 10943 
Кількість вчителів 819 
Кількість постійних дошкільних закладів 

Дошкільні заклади при НВК 

19 

8 
Кількість дітей 4261 
Кількість персоналу 1118 
Кількість дитячих позашкільних установ: 

- Мукачівський центр дитячої та юнацької творчості 

- Спортивно-оздоровчий комплекс дитячої юнацької спортивної школи 

- Центр позашкільної освіти 

3 

Чисельність дітей 2542 
Кількість шкільних бібліотек 20 
Бібліотечний фонд 389428 шт. 

Медичні заклади 

К-сть лікувальних закладів 2 
К-сть ліжок 524 
К-сть лікарів ЦРЛ ЦПМСД 

276 66 
К-сть середнього медичного персоналу 551 118 
Забезпеченість лікарняними ліжками у розрахунку на 10 000 населення 61 
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів 1635 
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у розрахунку на 10 
000 населення 

191,5 

Забезпеченість лікарями на 10 000 населення 40 

Культура 

Кількість один. Кількість працюючих 
чол. 

Театрів 1 68 
Кінозалів 1 - 
Бібліотек 3 30 
Музеїв (включаючи філіали) 1 32 
Будинків культури (Центр культури і відпочинку) 2 20 
Центрів дозвілля - - 
Дитячих шкіл мистецтв 2 108 
Дитячих художніх шкіл 1 20 
Хорова школа 1 17 

Спортивні об’єкти 



Назва об'єкту Кількість 

Стадіони 4 
Спортивні зали 18 
Спортивні площадки 38 
Фізкультурно-оздоровчі центри - 
Плавальні басейни 3 
Тренажерні зали 4 
Інші спортивні споруди - 

Суспільно-політичні дані 

Органи влади 

Органи місцевого самоврядування кількість депутатів штатних 
працівників 

Міська рада 1 36 - 
Виконавчі органи влади Кількість один. Працівників, чол 
Виконавчий комітет 1 109 
Структурні підрозділи виконавчого комітету 
Управління 4 102 
Відділи 1 9 

Фінансові та кредитні установи 

№ 
п/п Назва банку Адреса Керівник № тел. 
1 ЗОД АТ 

“РайфайзенБанкАваль” 
вул. Пархоменка 
Олександра  

1відділення 

Кельман Вікторія 
Ярославівна 

3-10-14, 

3-10-12 

0508850606 
2 ПАТ КБ “ПриватБанк” 

Мук філія ЗАТ КБ 
Приватбанк 

вул. Валленберга Рауля, 
1 

вул. Мудрого Ярослава, 4-
6 

всього 7 відділень 

Кобирнюк 
Марина 

Олександрівна 

3700 

3 ПАТ “ВіЕс БАНК” 
Закарпатське 
регіональне відділення 

вул. Беляєва Павла 
космонавта, 10/2, 

Фітас Віра 
Василівна 

2-15-23 

5-48-25 

0673701347 



№ 
п/п Назва банку Адреса Керівник № тел. 
4 Філія Закарпатського 

обласного управління 
АТ “Ощадбанк” 

вул. Мудрого Ярослава, 
11 

вул. Пушкіна Олександра, 
12 

вул. Берегівська, 3 

вул. Графа фон 
Шенборна, 49 

вул. 
Університетська,7а/39 

вул. Росвигівська, 7 

вул. Осипенка 
Олександра, 35“А” 

Сало Сергій 
Мирославович 

2-21-16 

2-30-38 

2-23-25 

4-41-63 

2-31-37 

5-37-67 

5-37-22 

5 ПАТ КБ “Надра Банк”  

ТВ БВ № 0615  

вул. Штефана Августина, 
25 

Герцузький 
Анатолій 

Михайлович 

2-43-22, 

2-43-88 
6  ПАТ “УкрСибБанк” вул. Ужгородська 1а, 

вул. Мудрого 
Ярослава,13/3 

Горват Василь 
Васильович 

Смочко 
Олександр 
Юрійович 

3-76-92 

3-76-84 

3-43-01 

3-19-13 

3-16-89 

3-19-14 

3-19-04 

3-19-05 

0674045389 
7 Відділення АТ ДЕІБУ 

“Укрексімбанк” 

в м. Мукачево філія 

в м. Ужгороді 

вул.Зріні Ілони, 28 Різак Ольга 
Карлівна 

4-46-02 

4-13-72 

8 Відділення 

в м. Мукачеві 

“Idea Bank” 

ПАТ “Ідея Банк” 

вул. Миру, 23/1 Бора Денис 
Андрійович 

3-18-56, 

4-23-88 
0503372572 

0504322854 



№ 
п/п Назва банку Адреса Керівник № тел. 
9 ПАТ “Кредо банк” 

в м. Мукачево 

пл. Духновича 
Олександра, 10/16 

Невідомський 
Володимир 

Ростиславович 

2-14-56 

2-14-35 

3-81-95 

ф.: 3-81-84 
10 Мукачівське відділення 

ПАТ “Альфа Банк” 
вул. Миру, 19 Уста Наталія 

Василівна 
3-89-32 

3-89-34 
11 АТ “ОТП Банк” пл. Кирила і Мефодія, 

18/2, прим 5 
Кабай Жужанна 

Шандорівна 
3-80-93 

3-80-94 

3-80-92 
12 Мукачівське відділення 

ПАТ АБ “ЕкспресБанк” 

вул. Пушкіна Олександра, 
24 “А” 

Романович 
Рудольф 

Антонійович 

2-13-91 

0500206258 
13 ПАТ “Комінвест Банк” вул. Мудрого Ярослава, 1-

3, 

вул. Автомобілістів, 3 

Шкритюк Оксана 
Георгіївна 

4-30-34 

5-46-13 

5-46-31 

4-30-34 
14 Роздрібне 

безбалансове 
відділення ПАТ 
“Промінвестбанк” 

вул. Мудрого Ярослава, 
10 

Барта Крістіан 
Войтехович 

9-11-60 

9-11-61 

15 АБ “УкрГазБанк” вул. Штефана Августина 
15/1 

Лизанець Василь 
Васильович 

3-19-37 

3-19-32 
16 АТ “Дельта Банк” вул. Миру, 3 Колесникова 

Тетяна Юріївна 
3-80-26 

3-80-27 

Судові, правоохоронні та контролюючі органи 

№ 

п/п 
Назва Чисельність 

працюючих, чол. 
1.       Мукачівський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області 
125 

2.       Мукачівське міжрайонне управління Служби безпеки України 
в Закарпатській області - 

3.        Мукачівська місцева прокуратура 50 

4.       Мукачівський міськрайонний суд 95 
5.       Мукачівська об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС 

у Закарпатській області 
42 

Засоби масової інформації. Газети. 

№ 
п/п Назва 

Тираж у 
місяць, 
прим. 

Дані про 
засновників Кількість працюючих 



1.       Газета “Мукачево” 20 тис. 
прим. (на 
місяць) 

Засновник і 
видавець ТзОВ 
“Газета Мукачево” 

Редактор-засновник  – 
В.Дворниченко, 

1 прац. 
2.       Газета “Панорама” 25 тис. 

прим. (на 
місяць) 

Засновник і 
видавець ТОВ 
“Редакція газети 
“Панорама” 

головний редактор – 

В. Гарагонич, 4 прац. 

3.       Газета “Наше 
Мукачево” 

8 тис. прим. Засновник – 
С.Альохін 

Головний редактор – 
С.Альохін, 2 прац. 

4.       Газета “Меркурій” 8 тис. прим. 
(на місяць) 

Засновник – 
І.Коструб; 

співзасновник – 
С.Альохін 

Головний редактор – 
С.Альохін,  І.Коструб 

2 прац. 

код 03131, телефон: 2-10-47, 2-10-78, 5-41-96 

 


