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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 
89600, м. Мукачево, площа Духновича, 2 код 03131,  

Телефони: 2-32-63, 5-44-68 Гаряча лінія (03131) 3-44-00 
weв-портал: http://www.mukachevo-rada.gov.ua, 

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

Загальні відомості  
 

 Адміністративний центр: місто Мукачево 
 Дата утворення міста Мукачева:  1376 рік 
 Кількість населених пунктів, що входять до Мукачівської міської 
територіальної громади: 18 населених пунктів: місто Мукачево, село Лавки, 
село Нижній Коропець, село Нове Давидково, село Павшино, село Шенборн, 
село Ключарки, село Дерцен, село Пістрялово, село Форнош, село Барбово, 
село Макарьово, село Ромочевиця, село Залужжя, село Завидово, село Негрово, 
село Доробратово, село Горбок. 
 Кількість старостинських округів: 8: Дерценський старостинський 
округ з центром в селі Дерцен, до складу якого входять території сіл Дерцен, 
Форнош, Доробратівський старостинський округ з центром в селі Доробратово, 
до складу якого входять території сіл Горбок, Доробратово, Негрово,  
Завидівський старостинський округ до складу якого входить територія села 
Завидово,  Залужанський старостинський округ з центром в селі Залужжя, до 
складу якого входять території сіл Барбово, Залужжя, Макарьово, Пістрялово, 
Ромочевиця, Ключарківський старостинський округ, до складу якого входить 
територія села Ключарки, Лавківський старостинський округ, до складу якого 
входить територія села Лавки, Новодавидківський старостинський округ до 
складу якого входить територія села Нове Давидково, Павшинський 
старостинський округ з центром в с.Павшино, до складу якого входять 
території сіл Нижній Коропець, Павшино, Шенборн.  
 Чисельність наявного населення Мукачівської міської 
територіальної громади станом на 06.04.2021 року:  112 037 осіб 
 Чисельність наявного населення в розрізі окремих населених 
пунктів, що входять до складу Мукачівської міської територіальної 
громади станом на 01.01.2020 року:  
 Село Дерцен — 2720 осіб; 
 Село Лавки — 1257 осіб; 
 Село Нижній Коропець — 902 особи: 
 Село Нове Давидково — 3919 осіб; 
 Село Павшино — 844 особи; 
 Село Шенборн — 359 осіб; 
 Село Доробратово — 2031 особа; 
 Село Горбок — 775 осіб; 
 Село Завидово — 1612 осіб; 
 Село Залужжя — 1245 осіб; 
 Село Ромочевиця — 548 осіб; 
 Село Ключарки — 2569 осіб; 



 Село Макарьово — 1716 осіб; 
 Село Барбово — 928 осіб; 
 Село Негрово — 1112 осіб; 
 Село Пістрялово — 757 осіб; 
 Село Форнош — 1421 особа; 
 Відстані: від Мукачева до Києва залізницею 800 км, автошляхом 774 км
  
 Географічні дані: Помірно континентальна зона, по території міста 
протікає річка „Латориця” 
 

Промисловість 
 

Питома вага обсягу реалізованої промислової продукції 
міста в обсязі реалізованої промислової продукції області  
(за 2020 рік) 

13,2 % 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 
за 2020 рік 

 
3 189 780,2 тис.грн. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної 
торгівлі за 2020 рік 2 410 839,5 тис.грн. 

 
Кількість підприємств щомісячного обліку - 40 
 

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

У відсотках 
до підсумку 

Добувна промисловість, в тому числі: - 
Видобування неергетичних матеріалів - 
Харчова промисловість  2,2 
Легка промисловість 5,0 
Деревообробна промисловість 4,8 
Промисловість машинобудування 76,6 
Інші галузі 11,4 

  
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 
2018 рік - 120,5 
2019 рік - 110,7 
2020 рік - 108,8 
 

Транспортний комплекс і зв’язок 
 

Автомобільний транспорт 
Підприємств (АТП) 2 один. 

Виконують перевезення 
Наявність автомобільних доріг  176,4 км 
Пасажирські перевезення автомобільним 
транспортом, пасажирообіг  

 
89424,6 

 
тис. пас. км 

Вантажні перевезення, вантажообіг   726392,9 тис. тонно км 
Зв’язок загального користування: 
Наявність телефонного зв’язку  

 
3427 

 
абонентів 

Заробітна плата 
Середньомісячна зарплата, грн.  
(за IV квартал 2020 р.)           

 
11214 

 
грн. 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 
(за IV квартал 2020р.)    

 
22558 

 
осіб 

Заборгованість заробітної плати 
Всього        706,5 тис.грн. 
В економіці 706,5  тис.грн. 

 
Виконання бюджетів 
Дохідна частина бюджету громади за 2020 рік – 963 079,0 тис. грн. 
 
Зовнішньоекономічна діяльність 
 
Обсяг експорту товарів: за 2020 рік – 428346,2  тис.дол.США 
Обсяг імпорту товарів: за 2020 рік – 402981,9 тис.дол.США  
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами: за 2020 рік  -   25364,3 тис.дол.США 
 
Обсяг експорту послуг: за 2020 рік – 93158,4  тис.дол.США 
Обсяг імпорту послуг: за 2020 рік – 3616,9 тис.дол.США  
Сальдо зовнішньої торгівлі послугами: за 2020 рік  -   89541,5 тис.дол.США 
 

Споживчий ринок 
 

Види підприємств Кількість 
Зареєстрованих ринків 6 один. 
Обсяг роздрібного товарообігу на одну особу (за 2020 р.)  

28098,4 
 

грн. 
 

Соціальна сфера 
 



Чисельність пенсіонерів чол. 
За віком 17164  
За вислугою років 545  
По інвалідності 3286  
По втраті годувальника 1526  
Які отримують соціальні пенсії 421  

 
Демографічні дані 

 
народилось 1086 осіб 
померло 1360 осіб 
Міграційні процеси: 
знято з реєстрації місця проживання 
зареєстрували місце проживання 

 
 3554 осіб 
4122 особи 

 
Освіта 

 
 Навчальні заклади  
1 Кількість вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації: 1 

 Мукачівський державний університет  
        Чисельність здобувачів вищої освіти 3865 
        Чисельність науково-педагогічних працівників 175 

2 Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 3 
2.1 Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж  
       Чисельність студентів 516 
       Чисельність викладачів 42 
2.2 Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів 

і природокористування України “Мукачівський аграрний коледж” 
 

       Чисельність студентів 889 
       Чисельність викладачів 89 

2.3 Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного 
університету 

 

       Чисельність студентів 857 
       Чисельність викладачів 96 
3 Кількість професійно-технічних навчальних закладів 3 

3.1. Державний професійно-технічний навчальний заклад 
“Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла 
Данканича” 

 

         Чисельність учнів 486 
         Чисельність викладачів 18 
          Чисельність майстрів 32 
         Чисельність інших педпрацівників 15 
3.2. Державний навчальний заклад “Мукачівський центр професійно-

технічної освіти” 
 

         Чисельність учнів 453 



         Чисельність педагогічних працівників  58 
3.3. Вище професійне училище №3  

         Чисельність учнів 561 
         Чисельність педагогічних працівників  66 
4 Кількість ЗОШ, навчально-виховних закладів 36 

 Кількість учнів 14178 
 Кількість вчителів 1504 

5 Кількість дошкільних закладів 43 
 Кількість дітей 4243 
 Кількість персоналу 1300 

6 Кількість дитячих позашкільних установ 3 
 Чисельність дітей 2983 

7 Кількість шкільних бібліотек 22 
 Бібліотечний фонд 360706 

 
Медичні заклади 

 
Кількість лікувальних закладів 2 

КНП “Мукачівська Центральна районна лікарня” 
Кількість ліжок 459 
Кількість лікарів 247 
Кількість середнього медичного персоналу 
 

394 

КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Мукачівської 
міської ТГ” 

Кількість лікарів 73 
Кількість середнього медичного персоналу 105 

 
Культура 

 

Кількість один. Кількість 
працюючих чол. 

Театрів 1 70 
Кінозалів 1 - 
Бібліотек 17 37 
Музеїв (включаючи філіали) 1 33 
Клубні заклади 17 55 
Дитячі школи мистецтв 3 142 

 
Спортивні об’єкти 

 
Назва об'єкту Кількість 

Стадіони 2 
Спортивні зали 18 



Спортивні площадки 6 
Фізкультурно-оздоровчі центри 1 
Плавальні басейни 3 
Тренажерні зали 6 
Інші спортивні споруди 42 

 
Суспільно-політичні дані 

Органи влади 
 

Органи місцевого самоврядування кількість депутатів 
штатних 

працівників 
Міська рада 1 38 - 
Виконавчий комітет 1 37 
Виконавчі органи влади Кількість 

один. 
Працівників, чол. 

Апарат міської ради та її виконавчого 
комітету 

1 30 

Виконавчі органи міської ради 
(самостійні органи та управління) 

16 156 

Інші виконавчі органи ради 7 132 
 

Комунальні підприємства 
 

ММКП “Мукачівводоканал” 89600, м. Мукачево, вул.Духновича 
Олександра, 103 В 

ММКП “Ремонтно-будівельне 
управління” 

89600, м. Мукачево, вул.Ужгородська,17 

КП “Мукачівська міська друкарня” 89600, м. Мукачево, вул. Пушкіна, 46 

КП “Мукачівське 
кар’єроуправління” 

89637 , Мукачівський р-н, с. Кленовець,  
вул. Гірнича, 1 

ММКП “Міжнародний аеропорт 
“Мукачево” 

89600, м. Мукачево, пл.Духновича 
Олександра, 2 

ММКП “Центр контролю за 
тваринами” 

89600, м. Мукачево, вул. Валенберга, 52 

ММКП „Чисте місто” 89600, м. Мукачево, 
 вул. Ужгородська, 17 

ММКП “Мукачевопроект” 89600, м. Мукачево, пл. Духновича 
Олександра, 2 

КП “Мукачівський міський 
туристично-інформаційний центр” 

89600, м. Мукачево, пл. Духновича 
Олександра, 2 

ММКП “Соціальна аптека” 89600, м. Мукачево, вул. Духновича, 24/3 

ММКП “Мукачівпастранс” 89600, м. Мукачево, вул.Свалявська, 3 



КП «Мукачівське міське бюро 
технічної інвентаризації та 
експертної оцінки» 

89600, м.Мукачево, вул. Пушкіна,22 

ММКП “Центр інформаційних 
систем” 

89600, м. Мукачево, пл. Духновича 
Олександра, 2 

КП «Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради 

89600, м. Мукачево, пл.Духновича 
Олександра, 2 

 
Фінансові та кредитні установи 

 
№ п/п Назва банку Адреса Контактний телефон 

1 АТ “Райффайзен Банк Аваль” вул. Роглєва Миколи,13 (03131)3-15-29 
0800-500-500 

2 АТ КБ “ПриватБанк” 
 

вул. Валленберга Рауля, 1 
вул. Ярослава Мудрого,  
4-6 
вул. Масарика Томаша, 15 
вул. Миру, 42 

3700 

3 АТ “ТАСКОМБАНК”  
 

вул. Валленберга Рауля, 4 (03131) 5-01-14 
(03131) 5-01-16 
(03131) 5-01-18 

4 АТ “Ощадбанк” вул. Ярослава Мудрого, 11 
пл. Духновича Олександра, 
12/37 
вул. Росвигівська, 7/34 

(03131)2-21-16 
(03131) 2-22-03 
(03131) 2-30-38 
(03131) 5-37-67 

 
5 АТ “Ідея Банк” вул. Миру, 23/1 (03131) 4-23-88 

(050) 432-28-54 
6 АТ “ОТП Банк” вул. Ярослава Мудрого, 10 (03131) 3-80-98 

(03131) 3-80-93 
(044) 490 05 00 
(044) 290 92 05 

7 ПАТ “Комінвест Банк” вул. Ярослава Мудрого, 1-3 (03131)4-30-34 
(03131)5-46-13 
(03131)5-46-31 
(03131)4-30-34 

 

8 ПАТ АБ «Укргазбанк» вул. Миру, 3, пр. 10 (03131) 5-03-60 
(03131) 5-03-70 

0800 309 000 

 

9 АТ «А-БАНК» вул. Миру, 14 
вул. Митрополита 
Володимира, 33, корп А 
вул. Маргітича Івана, 5 
вул. Духновича Олександра, 
15 

7776 
0800 500 809 

 

10 АТ «Кредобанк» вул. Миру, 19/1 (03131) 3-48-63  



№ п/п Назва банку Адреса Контактний телефон 
(03131) 3-48-62 
(03131) 3-48-61 
0-800-500-850 

11 АТ «Укрексімбанк» вул. Зріні Ілони, 28 (03131) 4-13-72 
(03131) 4-46-02 

 

12 АТ «Перший Український 
міжнародний банк» 

вул. Миру, 30 (044)290 7 2901 
(096)290 7 290 
(050)290 7 290 
(093)290 7 290 

 

13 АТ «УкрСиббанк» вул. Ярослава Мудрого, 13/3 729  
14 АБ «Південний» пл. Духновича Олександра, 

12/35 
(03131) 5-41-14 
0-800-30-70-30 

 

15 АТ «Банк Січ» вул. Масарика Томаша, 17 
 

(068) 050-03-43  

 
Засоби масової інформації. Газети. 

 

№ 
п/п 

Назва 
Тираж у 
місяць, 
прим. 

Дані про 
засновників 

Кількість працюючих 

1.  Газета 
“Мукачево” 

4 тис. 
прим. (на 
місяць) 

ТОВ “Газета 
“Мукачево” 

2 

2.  Газета 
“Панорама” 

4 000 тис. 
прим. (на 
місяць) 

ТОВ “Редакція 
газети “Панорама” 

3 

3.  “Супер-інфо” 1 тис. 
прим. 

ФОП Ю.Малешко  1 

4.  Газета 
“Меркурій” 

1 тис. 
прим. (на 
місяць) 

ФОП І.Коструб 
 

1 

 


