
  Інвестиційний паспорт міста Мукачева  

 
 

 

Про місто 
 

Мукачево - місто обласного значення, розташоване в південно-західній частині Закарпатської 

області на берегах річки Латориця. Місто оточене горами – Галиш, Ловачка, Сороча, Червона, Чернеча. 
 
Клімат – помірно-континентальний 
Місто засноване в 896 році 
Чисельність населення – 85,9 тис. осіб 
Щільність населення – 3145 осіб на км.кв. 
Площа міста – 27,2 км.кв. 
Поштовий індекс – 89600 
Телефонний код - +3803131 
 

      

 

 Конкурентні переваги міста 

 
ТОП 1 – за обсягами експорту товарів та послуг серед міст Закарпатської області 
ТОП 1  – за обсягами капітальних інвестицій на одну особу серед міст Закарпатської області 
ТОП 2 – за економічним потенціалом в Закарпатській області 
ТОП 2 – за кількістю населення в Закарпатській області 
 

 Вигідне географічне, геополітичне та логістичне розташування:                 
40-50 км до кордону з Угорщиною та Словаччиною 
90-100 км до кордону з Польщею та Румунією 

 

 Транспортний вузол міжнародних автомобільних та залізничних магістралей: 
залізнична магістраль  Київ – Будапешт – Відень 
автомобільні магістралі Київ – Будапешт – Відень та Київ – Братислава – Прага 

 

 Потужний промисловий потенціал у т.ч. потужні підприємства-експортери Flex, Fischer 
 

 Мобільність та високий рівень прозорості влади 
 

 Розвинута мережа закладів освіти, культури, охорони здоров’я  
 

 Внутрішній дохід міста - більше 50 % загального доходу  
 

 Активний перехід на альтернативні джерела енергії підприємствами міста 
 

 Наявність комплексу колишнього військового аеродрому площею 227 га з можливість 
будівництва міжнародного аеропорту «Мукачево» 

 

 Давня та багата історично-культурна спадщина - замок “Паланок” та інші пам’ятки архітектури 
 

 Міжнаціональна та міжконфесійна толерантність багатонаціонального населення міст 
 
 



Міжнародна співпраця 
 

                     Міста-побратими 
Відповідно до підписаних угод про партнерство та 

співробітництво Мукачево здійснює багаторічну 
успішну транскордонну та міжнародну співпрацю з  

14 європейськими містами-побратимами 
 
 

 
 

Співпраця з міжнародними 
організаціями 

 
Взято участь в проекті «Підтримка організацій-

лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» за 
підтримки USAID. 

                        
Виконано проект «Європейський тиждень 

мобільності – Карпатська мережа» в рамках  програм 
EEA grants та Norway grants.                                                                                                                                                                      

 
Виконано міні-проект в рамках Європейського тижня мобільності за підтримки Німецького товариства з міжнародного 

співробітництва GIZ . 

                                         
 
Виконано проекти в сфері туризму, водопостачання, водовідведення, впровадження альтернативних видів мобільності 

в рамка Програми транскордонного співробітництва ENI CBC Programme Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 

 
 

В місті виконано ряд заходів в рамках відзначення Дня Європи в Україні за підтримки Представництва ЄС в Україні 

 

1.  
м. Пряшів Словаччина 

 

2.  
м. Гуменне Словаччина 

 
3.  м.Кішварда 

Угорщина 
    

 

4.  м.Матесалка 
Угорщина 

      
 

5.  м.Нірмедьєш 
Угорщина 

     
 

6.  м.Добош 
Угорщина 

       

7.  м.Целдьомолк 
Угорщина 

      
 

8.  м. Егер 
Угорщина 

      
 

9.  Перший район 
м.Будапешт - 

Будовар 

Угорщина 

 

 

10.  м. Мілець 
Польща 

 
11.  м. Пелгржімов 

Чехія 
 

12.  м. Паг 
Хорватія 

 
13.  м. Зента 

Сербія 
 

14.  м. Суботіца 
Сербія 

 



Показники розвитку міста 
 

 Мукачево займає друге місце серед міст Закарпаття за економічним потенціалом 
 

 Місто має достатньо розвинутий промисловий комплекс та потенціал для підготовки привабливих 
пропозицій для інвесторів 
 

 Розвиток промисловості, модернізація устаткувань, перехід на альтернативні джерела енергії, попит 
на нерухомість та відновлення інфраструктури Мукачева є основними чинниками збільшення 
капіталовкладень в економіку міста 

 
Надходження місцевого бюджету  643 млн. грн. 

 

   
 Кількість підприємств  777 
   
 Обсяг реалізованої промислової продукції 
підприємствами 

 2 660  
млн. грн. 

   

 

 Частка обсягу реалізованої продукції 
підприємствами міста у загальнообласному 
показнику 

 11,2  % 

   
Кількість зайнятих працівників на підприємствах  16 014 осіб 

   

      

Середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників 

 8 313 грн 

   
Рівень безробіття   0,7 % 
   

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій  
(за період іноземного інвестування з 1994 р. станом на 
01.10.2018) 

 20,5 млн.  
дол. США 

      

   
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій  на 1 
особу 
(за період іноземного інвестування з 1994 р. станом на 
01.10.2018) 

 240 
 дол. США 

   

 

Обсяг капітальних інвестицій  1 225 млн. грн. 
   
Капітальні інвестиції на одну особу  14 368 грн. 
   
Обсяг роздрібного  товарообороту   2 513 млн. грн. 

 

 Реформа децентралізації та підвищення ділової активності в місті дозволяють нарощувати дохідну 
частину та збільшити видатки з місцевого бюджету на розвиток міської інфраструктури (доріг, 
інженерних мереж, систем освітлення, водопостачання, водовідведення, громадського транспорту ) 
 

 Поліпшення інженерної та соціальної інфраструктури є одним з пріоритетних завдань 
міської влад 

 

 

 

Заклади дошкільної освіти  28 
   
Заклади загальної середньої освіти  21 
   
Заклади професійно-технічної освіти  6 
     
Університет  1 
   
 Заклади охорони здоров’я  (комунальні)  2 



 

Зовнішня торгівля 
 

 Зовнішньоекономічна діяльність є одним з основних напрямків розвитку економіки 
міста Мукачева 

 Структура зовнішньої торгівлі диверсифікована як за групами товарів, так і за 
країнами 

 Сальдо зовнішньої торгівлі  протягом останніх років позитивне 

 Левова частка ЗЕД міста припадає на країни Європи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     Динаміка експорту товарів та послуг 2015-2018 
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Експорт товарів  405,5 млн. дол. 
США 

 

   
Імпорт товарів  389  млн. дол. 

США 
   

Частка експорту товарів в загальнообласному 
показнику 

 24,4 % 

 

     
Частка імпорту товарів в загальнообласному 
показнику 

 25,7 % 

   

 Експорт послуг  98  млн. дол. 
США 

 

   
Імпорт послуг  5  млн. дол. США 
   

Частка експорту послуг в загальнообласному 
показнику 

 31,8 % 

 

   
Частка імпорту послуг в загальнообласному 
показнику 

 18,1 % 



Успішні інвестиційні історії 
 

Провідні підприємства міста 
 

Українсько-австрійське підприємство з іноземними 
інвестиціями ТОВ «Фішер-Мукачево»  
№1 в світі з виробництва гірських та бігових лиж, продукція 
підприємства є своєрідною візитівкою України. Гірські і бігові лижі, 
хокейні ключки вироблені у Мукачеві користуються величезним 
попитом в десятках країн світу. 99% продукції підприємства 
експортується. На підприємстві виконуються замовлення для таких 
всесвітньо відомих брендів, як Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, 
Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno. На підприємстві також виробляються 
ключки для фірм Sherwood (Канада), Easton (США). Європейські 
замовники - це також відомі у світі хокею бренди TPS, Zetra, Ferland та 
інші. Кількість працівників - 1036. Середня заробітна плата – 14548 грн. 

 

 

 

 

   
ГТ у формі ТзОВ завод «Флекстронікс ТзОВ» 

Завод “Флекстронікс” (“Флекс”) є підприємством з угорськими 
інвестиціями, яке засноване в 2012 році та надає послуги виробництва 
електронних телевізійних плат, роутерів для супутникового телебачення, 
CLP-картриджів, LED ламп, виробів та комплектуючих для галузі охорони 
здоров'я та інших електронних виробів, використовуючи 
високотехнологічні процеси виробництва, сучасне обладнання та 
найкращі досягнення інженерних ідей. Підприємство розташоване на 
території 17 га, виробничі площі підприємства становлять близько — 
25300 м.кв. Замовниками підприємства є всесвітньовідомі компанії 
OSRAM, XEROX, Philips, TPY, Gilat, Genexis, Seidel, Nespresso. Свою 
продукцію підприємство експортує в Угорщину, Німеччину, Голандію та 
інші країни Європи. Кількість працівників – 3455. Середня заробітна 
плата – 11974 грн. 

 

 

 

   
ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» 

З 1968 по 1991 рік підприємство спеціалізувалося на розробці та 
виготовленні авіаційних модулів, приладів з елементами точної 
механіки та електронного контролю. В 1992 році відбулась 
реструктуризація компанії від власного виробництва до 
субконтрактингу. Наразі підприємство займає лідируючі позиції в 
субпідрядній діяльності в західному регіоні України. Виробничі площі 
складають 26800 м.кв. Основна продукція це пасивні електронні 
компоненти, кабелі для автомобільної промисловості, LED світильники, 
гучномовці (телекомунікаційні), гучномовці (автомобільні). Досвід 
успішної реалізації проектів з такими замовниками, як «Philips 
Technology Centre» (Австрія), «TDK Elektronics, Retsag» (Угорщина), 
«Videoton (Skoda)» (Угорщина) та інші. Кількість працівників – 700. 
Середня заробітна плата – 9611 грн. 

 

  

   
ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія»  
Підприємство засноване в 1973 році. З 2005 року фабрика є дочірнім 
підприємством АТ „Утенос трикотажас” (Литва). Це сучасне 
підприємство, яке спеціалізується на виробництві трикотажних 
виробів (жіночий, чоловічий, дитячий одяг). Для виготовлення виробів 
використовуються полотна, виготовлені в Литві, зокрема бавовна, 
віскоза, модал. Завдяки успішній роботі з основним партнером -  
Литовським акціонерним товариством «Утенос трикотажас» , яке існує 
вже більше 40 років, ПАТ «МТФ «Мрія» близько 75% продукції 
експортує через АТ «Утенос трикотажас». Замовниками продукції є 
супермаркети одягу в Швеції, Фінляндії, Німеччині, Швейцарії, Австрії, 
Іспанії. На теперішній час на фабриці працює 169 працівника. Кількість 
працівників – 154. Середня заробітна плата -7827 грн. 

 
 

 

 

 

http://www.pozdravlenye.com/


 

Інвестиційні пропозиції 
 

1. Назва проекту  

 

Будівництво аеропорту «Міжнародний аеропорт «Мукачево» на 

базі майнового комплексу колишнього військового аеродрому в 

Мукачеві з будівництвом злітно-посадкової смуги та авіаційної 

інженерної інфраструктури 

2. Номер і назва завдання 

Регіональної стратегії розвитку, 

якому відповідає проект  

2.4.2. Розвиток транспортно-логістичної  прикордонної інфраструктури 

3. Мета та завдання проекту  

 

Метою даного проекту є створення сучасного вантажно-пасажирського 
аеропорту, який відповідатиме міжнародним стандартам, шляхом проведення 
робіт по реконструкції існуючого майнового комплексу на базі колишнього 
військового аеродрому. Такі роботи забезпечать можливість інфраструктурі 
аеропорту обслуговувати прогнозовані повітряні судна типу В-737-600, А-320, 
Ан-148, пасажирів та вантаж, перевезення яких виконуватиметься цими літаками 
на відстані які забезпечують авіаційний зв’язок з будь-яким містом Європи. 
Основними заходами проекту є реконструкція та модернізація всіх елементів 
аеропорту, обладнання ЗПС засобами посадки, світлосигнальним обладнанням, 
побудова аеровокзального комплексу з пропускною здатністю  300 осіб/год. 
туди і зворотньо, готельного комплексу на 150 осіб, а також облаштування 
аварійно-рятувальної та допоміжної структури інженерно-технічного 
забезпечення аеропорту.  

4. Територія, на яку проект матиме 

вплив 

Мукачівська ОТГ, Закарпатська обл., сусідні області та прикордонні території.  

5. Цільові групи проекту та кінцеві 

бенефіціари проекту  

Населення та суб’єкти господарювання Мукачівської ОТГ, Закарпатської обл., 
сусідніх областей та прикордонних територій. 

6. Опис проблеми, на вирішення якої 

спрямований проект  

Відсутність повноцінного та якісного авіасполучення  (пасажирського та 
вантажного) Закарпатської області з іншими регіонами України та іншими 
країнами, зокрема Європи.  Відстань до найближчих аеропортів: м.Львів – 220 
км., м. Кошіце (Словаччина) – 150 км. , м. Дебрецен (Угорщина) – 160 км. , м. 
Будапешт (Угорщина) – 350км. 

7. Очікувані результати від реалізації 

проекту 

 

Діючий сучасний міжнародний пасажирсько-вантажний аеропорт . 

Створення нових робочих місць. 

Збільшення обсягів пасажирських та вантажних авіаперевезень. 

Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів. 

Активізація економічної діяльності та розвитку міста та регіону вцілому. 

Підвищення туристичної привабливості міста та регіону вцілому. 

Підвищення інвестиційної привабливості міста та регіону вцілому. 

економічна та/або бюджетна 

ефективність реалізації проекту 

Створення нових робочих місць. 

Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів. 

Активізація економічної діяльності та розвитку міста та регіону вцілому. 

Підвищення інвестиційної привабливості міста та регіону вцілому. 

соціальний вплив Підвищення якості надання послуг з авіаперевезень різним категоріям 
населення. 

екологічний вплив - 

8. Основні заходи проекту Будівництво злітно-посадкової смуги. 

Будівництво авіаційної інженерної інфраструктури. Будівництво аеровокзалу. 
Будівництво інфраструктурних об’єктів з обслуговування пасажирів. 

9. Період реалізації проекту (з (рік) - 

до (рік) 

2020-2025 



10. Обсяг фінансування проекту, тис. 

грн 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Разом 

державний бюджет 4 000 000 - - - - 4 000 000 

місцевий бюджет 10 000 - - - - 10 000 

інші джерела 30 000 

(обласний 

бюджет) 

200 000 

(кошти 

приватних 

інвесторів) 

160 000 

(кошти 

приватних 

інвесторів) 

- - 390 000 

4 400 000 

11. Інша інформація щодо проекту 

(за потреби) 

Площа комплексу 227,9 га 
Попередній бюджет: 140-147 млн Євро 
Прибуткова діяльність орієнтовно через 8-10 років 

 

 

 
 
 

                                  

                                   



Туризм та дозвілля 
 

 Туристична галузь є одним з стратегічних напрямів розвитку міста Мукачева. 
 

 Своєрідністю міста є унікальне поєднання природних умов, рекреаційних ресурсів із 
рядом визначних пам’яток історії, архітектури та культури. 

 

 Місто має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного 
туризму: особливості географічного розміщення, сприятливий клімат, розвинена 
готельна, транспортна, ресторанно-розважальна, фінансова та соціально-культурна 
інфраструктура, багата історична спадщина, багатонаціональна культура. 

 

       
 

«Білий палац» Графів Шенборн Пам’ятка архітектури національного значення – 
Мукачівський історичний музей «Замок Паланок» 

Міська ратуша 

 

Кількість відвідувачів Мукачева (за даними Замку Паланок): 
 

 
 

2018 -  229,8 тис. 

 
                                                                                          

Місто відоме своїми мистецько-фестивальними заходами.  

Найбільш відомі традиційні культурно-мистецькі фестивалі Мукачева: 
 
 

“Червене вино” 
(січень) 

        

 
 

“Свято меду” 
(вересень) 

  

 
 
“Варишська палачінта” 

(лютий-березень) 

 

 
 

“Варишське пиво” 
(вересень) 

 
 

 
 

“Огинь і мнясо” 
(травень-червень) 

 

 
 

“День Святого 
Мартина” 

(листопад) 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрошуємо до співпраці! 
 

Відділ економіки 

Виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

 

Адреса: 

пл. Олександра Духновича, 2, м. Мукачево 

Закарпатська область, Україна, 89600 

тел.: +3803131 21078, 21047 

http://mukachevo-rada.gov.ua 

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

 

 

  

http://mukachevo-rada.gov.ua/

