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У статті автор досліджує архітектурні стилі, які були найбільш поши-

реними на Закарпатті в кінці XIX-го і на початку XX ст., а саме: еклектика 

і модерн. Кожен з них мав свої ознаки і техніки будівництва. Перший вклю-
чав елементи всіх попередніх стилів, другий же відмовився від прямого копі-
ювання форм та образів.  

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей містобудування За-
карпаття, в цей період, з використанням історичного та логічного методів.  

Нові матеріали для будівництва та колосальна спадщина, як підґрунтя, 
дали натхнення для митців будувати індивідуальні та неповторні споруди, 
від вишуканих палаців та вілл, до багатоповерхівок.  

Україна загалом та Закарпаття зокрема, піддалися активній трансфор-
мації та увійшли в епоху визначних технічних здобутків та активного їх 
впровадження у суспільне життя. Визначено та охарактеризовано основні, 
знакові споруди створення яких припадала на досліджуваний період. Різно-
манітна та багатогранна архітектура, це те що залишив період Австро-
Угорщини для наступних поколінь. 

Ключові слова: архітектура, стилі архітектури, містобудування, па-

м’ятки культури, історія, краєзнавство. 
 
Здавна архітектура була важливою складовою життя людства. Про цей на-

прям мистецтва було написано більше ніж про живопис і скульптуру. Відомими 
є праці іноземних дослідників: Джексон Е., Харпер Ф., Хемлін Т., Харкорт Г., 
Белл Е., Белл Дж., а також Ясиєвича Я.Е., Гоголя Н.В., Лобановського Б.Б.  

Короткий огляд праць присвячених архітектурі Закарпаття, кінця XIX – 
початку XX ст., не дає можливості повністю уявити картину тогочасного міс-
тобудування. Зокрема малодослідженим залишається архітектурні об’єкти 
міст: Берегово, Виноградів, Мукачеве та Ужгород, збудовані в період з 1867 
по 1918 рр. Таким чином, виникла необхідність у проведенні всебічного до-
слідження архітектурних здобутків Закарпатської області під владою Австро-
Угорщини. 

У кінці XIX – початку XX ст. найпопулярнішим стилем визначали еклек-

тизм, де поєднувалися здобутки всіх попередніх напрямків, зберігаючи ос-
новні традиції будівництва, але з урахування тогочасних мистецьких віянь. 
Поступово етап еклектики змінює модерн (від фр. Moderne – сучасний) – уза-
гальнююча назва стилю в європейській і американській архітектурі та ми-
стецтві, поширений в 1886-1914 рр. Його поява пояснювалась намаганням 
знайти новий великий стиль, подолати еклектизм та історизм. У Франції та 
Великобританії модерн відомий під назвою «Ар Нуво» (або флоріальний»), у 
Німеччині – «югенд-стиль» (молодий стиль), в Австрії – «сецесіон» (відокрем-
лення) [11, с. 151]. 
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2-га пол. ХІХ ст. характеризується швидкими темпами урбанізації, зміна-

ми у співвідношенні сільського і міського населення на користь останнього. 
Це призвело до хаотичної їх забудови, зменшення кількості зелених наса-
джень, зростання вартості земельних ділянок. Наслідком швидкого розвитку 
міст було стрімке збільшення чисельності населення [4, с. 203]. 

В цей час на Закарпатті було 9 великих міст. Особливо швидко розвива-
лись міста: Унгвар (сучасний Ужгород), Мункач (сучасне Мукачеве), Берегсаз 
(сучасне Берегово), Севлюш (сучасний Виноградів). Тому необхідність в бу-
дівництві стала величезною. 

Під впливом цих процесів та стильових віянь міста Закарпаття активно 
міняли свої «обличчя». Виникають ансамблі будов в стилі сецесії (Унгвар, 
Мункач), перебудовуються або реставруються визначні художні споруди (Ка-
федральний собор в Унгварі, готична церква в Берегсазі). Найвизначнішими 
пам’ятками у стилі еклектизм є будова ратуші в Мункачі, ансамбль будов уж-
городського «Корзо» та будова казино в Берегсазі [2, с. 428]. 

Значно активізувалось і заміське будівництво. Лише за кілька кілометрі 
від Севлюша, у с. Тисобикень, розташовано палац родини Фогораші, які зве-
ли собі типовий «панський» маєток, одноповерхову будівлю в неокласичному 
стилі. Остання має прості та стрункі форми. Фасад без прикрас, але з 4 коло-
нами тосканського ордеру, без канелюр, при вході з цоколем та трикутним 
карнизом. 

Замок Шенборн біля Мукачева також відноситься до заміського будівни-
цтва. Палац був збудований Шенборном-Бухейном (представник аристокра-
тичної німецької династії відомої з X ст., найбільші землевласники на Закар-
патті) у 1890-1895 рр. на місці старого мисливського замка та своєрідної літ-
ньої графської резиденції, зведеної у першій половині XVIII ст. Замок збу-
довано на висоті 400 м над рівнем моря, довкола нього був розбитий сад 
дендрарій з декоративним озером в центрі, яке повторювало обриси Угор-
ського королівства [16]. 

Зодчий прагнув втілити основні риси палацового будівництва попередніх 
епох, створивши біля Мункачу невеличкий «Версаль», заміський палац. Роман-
тичний замок належить до стилю неоренесанс (неоренесанс – одна з пошире-
них форм архітектурної еклектики XIX ст., що відтворювала зовнішні архітек-
турні рішення часів Відродження. Відмінні риси – тяжіння до симетрії, раціо-
нальне членування фасадів. Отримав значне поширення у Австро-Угорщині, 
цілі квартали в Будапешті збудовані в цьому стилі. В основі його лежить більш 
ранній французький ренесанс поширений з кінця XV до початку XVII ст.).  

Палац мав астрономічну структуру. Кількість вікон складала 365, що від-
повідає кількості днів в році, мав 52 кімнати – кількості тижнів та 12 входів 
– кількості місяців. Вхідні двері та вікна над ними, прикрашені вітражами, 
на біблейську тематику. Над будівлею палацу височіють 4 башти різної фор-
ми на кожній з яких прикріплений флюгер з вирізаною датою його будівни-
цтва (1890 р.) [9, с. 214]. 

Пам’ятка являє собою складний архітектурний об’єм, умовно складається 
з парадної частини, завершеної домінантною вежею з годинником (південне 
крило), господарської частини (північне крило), і каплиці, що їх об’єднує. 
Обидві частини палацу двоповерхові, башта з годинником має 4 поверхи. 
Східна частина має цокольний поверх, для спорудження якого використали 
камінь з найближчих копалень. Замок побудований з цегли. Тут поєднуються 
багато різних елементів, фігур, конструкцій та форм, таким чином створю-
ючи легкість та вишуканість будівлі [9, с. 214]. 

Вікна вздовж всього палацу переважно прості, прямокутної форми, без 
карнизів, вузькі. Трохи схожі на бійниці. Світло в приміщення подається в 
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більшій мірі завдяки значній кількості віконних отворів, а не їх величині. 
Над декількома з них є трикутний фронтон без оздоблення та прикрас. 
Складні конструкції та форми вплинули і на дах будівлі покритий фігурною 
черепицею. Дах в основному двохскатний іноді вальмований. Є численні ди-
марі, що завершуються димовими трубами. Дах на баштах пірамідальний 
(шатровий). На дахові є кілька слухових (мансардних) вікон. Прикрасою ви-
ступають голландські та фігурні фронтони. 

Не менш вражаючими є інтер’єр. Внутрішнє оздоблення відзначається 
розкішним каміном, вишуканими дерев’яними сходами, геральдичними ле-
вами. Вікна каплиці розташованої на другому поверсі, прикрашені вітража-
ми – герби та хрести [9, с. 214]. 

Подібні особняки мали проміжну позицію між житлом, палацом і музеєм, 
що пізніше дасть змогу перетворити їх саме на музеї. Палацовий ансамбль 
формувався у 1890-ті рр. З тих часів, крім палацу, зберігся парк із платана-
ми та липами і сімейна графська каплиця (зараз – діюча греко-католицька 
церква). 

Цей період був також часом прискорення наукового прогресу та зростан-
ня наукових розробок в галузі містобудування, пошуку нових архітектурних 
стилів, появи нової естетики промислових та інженерних споруд. Однопо-
верхові будівлі вже не задовольняли потреб населення тому почали з’явля-
тись дво- та трьо поверхові будівлі. В 1912 р. збудовано першу п’ятиповер-
хівку – Василіанський монастир (нині приміщення одного з факультетів Уж-
городського національного університету) [10, с. 10]. 

Розвиток архітектури західних областей України, що перебували до 
1918 р. під владою Австро-Угорської монархії йшов етапами характерними 
для періоду промислового капіталізму. Дев'ятнадцяте століття було часом пе-
реважно промислового прогресу. Його найбільш яскраві досягнення відноси-
лися до механічного, наукового і комерційного напрямків. В результаті цього 
матеріального прогресу, умови проживання людства в цивілізованих краї-
нах, безсумнівно, були значно поліпшені. Популярність освіти і книгодруку-

вання також підняли інтелектуальний рівень суспільства, що зробило на-
вчання привілеєм навіть найбідніших. Розвиток будівельних технологій та 
поява залізобетону, нових металевих конструкцій, нових технічних прийомів 
було викликано відповідними завданнями часу та забезпечило майже необ-
межені можливості вирішення будівельних проблем [1, с. 65]. 

Активний розвиток освіти в регіоні викликав виникала потребу в ство-
ренні нових шкільних приміщень. Однією з таких новобудов стала Ужгород-
ська гімназія, початок будівництва якої припав на 1893 р. Головний корпус 
збудовано в стилі італійського ренесансу. Попри те, що це був стиль серед-
ньовіччя, його простота та доступність не залишила байдужими і митців на-
ступних століть. Дотримання чітких пропорцій, прямі лінії, переважання 
геометрії, а не пластики, ось його визначаючі ознаки. До того ж навіть в 
XV ст. майстри з Італії використовували найсучасніші будівельні матеріалів і 
техніки. А це власне і було визначальним в кінці XIX – початку XX ст., коли 
по світі ширилися досягнення наукового прогресу [5, с. 103]. 

Ренесансні будівлі характеризувалися численними профільованими еле-
ментами, арками, колами. Всі деталі відрізнялися точністю, досконалими 
пропорціями. Це дозволяє сприймати і читати будівлі навіть непідготовленому 
глядачеві. Італію втілюють в собі колони при вході, в яких чітко можна просте-
жити тосканський ордер зі стовбуром без канелюр. Карниз трикутної форми. 

У місті Виноградів досі діє дитячий будинок, що знаходиться в будівлі, ти-
повому зразку стилю еклектика. У 1898 р. крайовому товариству «Білий Хрест» 
було доручено організувати дитячі установи для виховання і навчання дітей-
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сиріт. Гроші для будівництва такого закладу збирало місцеве населення і ли-

ше частину давала держава. Утримання їх було надзвичайно мізерним, не 
вистачало навіть на основні потреби: харчування, одяг та інше. Тому 1901 р. 
угорський уряд видав закон, яким зобов’язав місцеве керівництво будувати 
нові будинки для безпритульних дітей на державні кошти. В 1904-1906 рр. у 
Виноградові були побудовані корпуси нинішнього будинку для розумово від-
сталих дітей, що розпочав свою роботу в 1907 р. [7, с. 8]. 

Приміщення дитбудинку розподілялись на декілька частин: головний кор-
пус – кімнати для дітей та канцелярії, другий корпус – квартира директора, 
третій – квартири обслуговуючого персоналу. До цього закладу перевели ді-
тей з Виноградівського будинку дитини і приймали безпритульних дітей та 
дітей з фізичними та розумовими вадами Угочанського, Мараморошського і 
Сатумарського регіонів. Він проіснував тільки до осені 1908 р. Всі діти були 
переведені для дальшого виховання в дитячі притулки Мункача, Дебрецена, 
Нодь-Варод. Сама будівля була передана Крайовому товариству для охорони 
дітей, яке організувало в ньому трудову колонію для хлопців віком від 12 до 
21 року. Тут також відкрилась початкова чотирикласна школа (12-16 років), 
і ремісниче училище, так звана промислова школа (16-21 років). Крім дирек-
тора колонії тут було 4 вчителі, яких оплачувала держава. Навчання прово-
дилось угорською, дітей було приблизно 150 осіб. В школі працювали май-
стерні – столярна, взуттєво-кравецька, лозоплетіння [7, с. 8]. 

За технікою роботи та обраними стилістичними напрямками зодчих тих 
часів можна поділити на «класиків» (послідовників античних ордерних 
форм), «романтиків» (прихильників Західного і Східного середньовіччя), і «ра-
ціоналістів» (прибічників нових конструкцій і функціональності). Втім, архі-
тектура розглядуваної доби відзначалась цілісністю. «Класики» й «романтики» 
використовували сучасні матеріали та конструкції, а «раціоналісти» оперува-
ли різними історичними формами. Усі вони приділяли увагу проблемам на-
ціонального та регіонального в архітектурі. Позначилось це і на архітектурі 
Закарпаття, що увібрала в себе основні риси європейського містобудування 
з вкрапленням місцевих традицій. 

Вчені не могли дійти єдиного висновку щодо того, що лежало в основі ук-
раїнських стилів цього періоду. Хтось вбачав їх у Візантії, інші в архітектурі 
Сходу, деякі вказували на спорідненість із західноєвропейським напрямком 
[12, с. 136]. Основними ж протиріччями у використанні національних форм 
в архітектурі були наступні: невідповідність між призначенням будівлі та 
його просторовим рішенням; введення функціонально невиправданих еле-
ментів, як башта в мукачівській Ратуші, що є однією з найбільш знакових 
будівель міста. Стара будівля ратуші була побудована ще в 1810 р. та знахо-
дилась позаду сучасної споруди. У 1879 р. вона була дещо добудована і трохи 
розширена. Тут майстерно поєднуються традиції та новаторство [8, с. 231]. 

Проте швидкі темпи розвитку міста спонукали до ще більшого розширен-
ня побудови. Тому управління бургомістра, навесні 1898 р. прийняло рішен-
ня на цій же земельній ділянці побудувати новий адміністративний корпус. 
30 жовтня 1998 р. оголосили відкритий конкурс на кращий проект і з 12 за-
пропонованих, найбільш вдалим тоді назвали проект «Бескид». За нього ав-
тор отримав 400 форинтів. Будапештський архітектор Янош Бабула-молод-
ший створив свій проект без назви, але в середньовічному стилі та отримав 
200 форинтів призових. Міська рада депутатів саме його проект згодом за-
твердила. Витрати на будівництво склали 200 000 крон, виділених із амор-
тизаційної суми позики, асигнованої на 50 років [11, с. 5]. 

Не зважаючи на мішанину стилів, деякі архітектори прагли створити єди-
ну форму, не забуваючи також про практичні складові будівлі. Спочатку ви-
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значалось призначення споруди (релігійна, громадська чи житлова), а вже 
згодом, розроблявся проект за яким велось будівництво. Прямі лінії допов-
нювались вишуканою ліпниною та оригінальним декором [15, с. 162]. 

Використання елементів так званих «історичних» архітектурних стилів 
(неоренесанс, необароко, неорококо, неоготика, неомавританський стиль, 
неовізантійський стиль, псевдоросійський стиль, індо-сарацинський стиль) 
називають еклектикою в радянській практиці. У зарубіжному мистецтво-
знавстві вживається термін романтизм (для 2-ї чверті XIX ст.) і боз-ар (для  
2-ї пол. XIX ст.), а також історизм. Нововведення повністю відповідали істо-
ризму, що звертався до різноманітних стилів минулого. Він передбачав сво-
боду вибору митця залежно від його естетичних переконань. Історизм і ви-
значив високу професійну майстерність архітекторів цього періоду, тому так 
багато не схожих між собою будівель та об’єктів [12, с. 126]. 

Так, на Закарпатті з’явився «новий» ренесанс (санаторій «Карпати» біля 
Мукачева) та «нове» бароко, як в Кафедральному Хресто-Воздвиженському 
соборі в Ужгороді. Радикальних змін собор зазнав саме в кінці XIX – початку 
XX ст., за періоду Австро-Угорщини. Власне ці перетворення і надали храму 
сучасного вигляду, та зробили однією з візитівок міста. На засіданні кон-
систорії мукачівської єпархії 9 квітня 1876 р. було прийняте рішення про 
оновлення храму в новокласичному стилі. 

Собор був перебудований за проектом Луки Фабрі, що прагнув оновити 
споруду та надати йому більш сучасного вигляду, згідно з пануючими в той 
час європейськими тенденціями. Оскільки тоді популярним було переосмис-
лення старовини, повернення до джерел тож набуває сили пропаганда стилів 
минулих років з приставкою нео-, тобто новий. Згідно з цими віяннями до 
оновленого собору поєднались риси класицизму і необароко. Такою пам’ятка 
збереглася і до сьогодні.  

За його проектом змінили дві вежі на західному фасаді та додали портик 
із чотирма іонічними колонами на високих цоколях-балюстраді. Колони з ба-
зою, стовбуром, прорізаним канелюрами. Декоровані у два ряди пишним ві-
зерунком листків аканта. По кутах капітелей – 4 великі волюти, по 2 малі та зо-
браження квітів. Верхня частина колони має темне, майже чорне забарвлення. 

Починаючи з другого поверху, обидві вежі стають восьмикутними з ак-
тивно виступаючими пілястрами, які фланкують високі, з півциркульним за-
вершенням, вікна. Яруси розділені між собою масивними карнизами, особ-
ливо виразне членування між третім та четвертим ярусами, останній з яких 
має шоломоподібне завершення. Третій ярус порізаний круглими вікнами, в 
яких вміщено циферблати годинників. За перебудовами кафедрального со-
бору стежила вся громадськість. Наприклад, газета «Унг» за 1876 р. спові-
щає, що спорудження однієї із веж уже завершено і висловлює надію на за-
вершення в цьому році і другої. Між вежами розташований трикутний 
фронтончик із волютами. Роботи були завершені в 1877 р. Проводились вони 
за рахунок Релігійного фонду [6, с. 15]. 

Тогочасні архітектори звертались не тільки до античної та європейської 
архітектурної спадщини, але й перейняли багато від Сходу та Африки. Нео-
мавританський стиль – поширений напрямок в еклектичній архітектурі      
2-ї пол. ХІХ ст. і 1-ї пол. ХХ ст., що полягає в переосмисленні та імітації архі-
тектурних прийомів, іспанського португальського, мавританського та іслам-
ського середньовічного зодчества. Для культових та громадських будівель ха-
рактерна велика кількість стрілчатих, підковоподібних, фестончатих арок, 
куполів, фризів та настінної різьби. Колони облицьовані ізразцьовими та ке-
рамічними плитами. Застосовували мозаїки, кольорові вітражі, та прикраси 
з мармуру. Даний стиль у Європі довгий час використовувався як стиль си-
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нагог. У багатьох містах світу єврейські громади надавали перевагу розбудо-

ві синагог саме в цьому стилі. Найхарактернішим прикладом для такого на-
прямку є синагога в Ужгороді.  

Кобаль у своїй книжці «Ужгород відомий і невідомий» висунув припущен-
ня, що саме ця синагога стала першою залізобетонною спорудою міста. Ін-
ший варіант наводять Петро Сова в роботі «Минуле Ужгорода» та дослідниця 
Сабіна Вірон у «Ужгород. Подорож по пам’ятним місцям єврейської історії», 
вважаючи, що першою залізобетонною будівлею і справді була синагога, але 
не ортодоксальна, а хасидська (сучасний телеграф).  

За формою будівля нагадує квадрат, проте добре вписаний в навколиш-
ній пейзаж. Проста форма, доповнена вишуканими декоративними елемен-
тами. Матеріали для оздоблення привозили аж з Італії. Швидше за все си-
нагога стояла на цоколі з рожевого мармуру. Принаймні так зазначає Сергій 
Федака у книжці «Ужгород у старовинній листівці». Стіни облицьовані клін-
керною цеглою і червоними керамічними плитами, а портал вікон оздоблений 
червоним штучним мармуром. Мавританських мотивів додавали глиняні фі-
гурні башти на даху та бляшані трикутнички по всій його довжині. Увінчува-
ли споруду символічні скрижалі Завіту (дві кам’яні плити, на яких, згідно з 
Біблією були написані 10 Заповідей, які Бог передав Мойсею). Дах підтриму-
ють мавританського стилю підковоподібні і мереживні арки із мармуру. 

Головним девізом представників напрямку еклектизм була свобода вибо-
ру історичного джерела, для створення нових витворів у відповідності з їх 
призначенням та ідейними уявленнями замовника та архітектора. Головний 
тезис – рівність всіх епох в архітектурі (а не лише класики античного світу), 
нове розуміння корисного та прекрасного, звернення до народної творчості 
як одного з можливих джерел. Це був, в певному розуміння, необхідний етап 
у створенні нового стилю – модерн [12, с. 126]. 

Хоча стиль і не проіснував довго, в своїй початковій формі, а на зміну 
йому прийшов раціоналізм, він залишив за собою значний слід в історії. На 
основі промислового виробництва шукались нові орнаментальні форми, а 
для самого стилю стало характерним застосування значної кількості рослин-
них форм, у різних втіленнях [3, с. 12]. 

Модерн не став винятком в загальних тенденціях і до основних скла-
дових, як то чіткість форм та простота виконання, додавались більш націо-
нальні елементи та деталі. Один з дослідників стилю, Райнер Грюнтер, пише: 
«Орнамент модерну не прикрашає, він сам є прикрасою». Його аплікаційна 
функція стає самоціллю. Він не прикрашає; прикраса сама виявляється ав-
тономним художньою освітою. Орнамент модерну – не орнамент на предме-
тах, він орнаменталізує предмети (квіти – орхідея, лілія, тюльпан, соняшник, 
птахи – лебідь, павич, фазан). Скультурніі орнаменти були скупчені, в основ-
ному, біля дверей та віконних рам [14, с. 4]. 

Спочатку характерною особливістю модерну стала так звана вигнута лінія 
(вигнуті стебла рослин, морські хвилі). Для нього також було характерно за-
хоплення національно-романтичними ідеями, демонстрація нових можливо-
стей металу та скла, створення нового інтер’єру приміщень [4, с. 205]. 

Стилі вибирались переважно з урахуванням призначень будівель (храми, 
освітні заклади…) та наявних ресурсів. Часто існували протилежності: бага-
тий декор і проста форма або використаний матеріал (червона та біла цегла). 
В ньому головну роль грали технічні та художні особливості цегли. Стіни біль-
шості таких будівель, в фасадах яких застосовувались елементи різних сти-
лів, залишались не штукатуреними та фактура цегли добре поєднувалась з 
ліпними деталями. Часто будівничі відмовлялись від будь-яких стильових 
ознак, прикрашаючи фасади лише цегляним декором.  
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Типовий зразок цього стилю можна побачити і в Ужгороді. На розі з вули-

цею Волошина знаходиться велика трьохповерхова будівля з білої силікатної 
цегли. Це «Білий корабель». Збудований архітектором М. Феготером протягом 
1902-1903 рр. Назву будинок отримав на честь корчми, яка тут знаходилась 
до початку будівництва. Будівля корабля 4 січня 1909 р. згоріла, згодом її 
відбудували.  

Архітектура Берегсазу, як і на решті територій тогочасного Закарпаття, 
розвивалась під впливом загальноєвропейських будівельних традицій. Особ-
ливий вплив на місцеву архітектуру справила будапештська сецесія, зокрема 
в цьому стилі створений Будинок казино, що знаходиться в центрі міста, 
найкращий зразок даного напрямку на Закарпатті.  

Будівля королівського суду є окрасою головної площі міста. Вона має склад-
ну структуру та вражає своєю величчю та багатогранністю. Трьох поверхова 
з цокольним поверхом. В центрі та по боках головного фасаду розташовані 
сильно витягнуті ризоліти. Вони покриті високими мансардними дахами, 
плоскими та зі скатами. Вздовж другого та третього поверхів ряд двосторон-
ніх тосканських колон, вершини яких обрамлені тимпаконами. Над входом 
2 колони без канелюр, але з волютами та трикутними фронтонами. Рамочні 
вікна третього поверху закінчуються у напівкруглих арках. Зверху є декілька 
слухових (мансардних) віконець. Фасад будівлі оперізують три ряди вікон. 
Верхні вікна арочні, нижні прямокутні з карнизами.  

Спираючись на здобутки минулих століть та використовуючи старі стилі, 
архітектура вступила в нову фазу свого розвитку. Переломним в містобудів-
ній справі став кінець XIX – початок XX ст. Поява бетону і сталі змінили ар-
хітектурні поняття та значно спростили технологію будівництва. 

Різноманітна та багатогранна архітектура, це те що залишив період Авст-
ро-Угорщини для наступних поколінь. Найбільш популярні стилі того часу: 
еклектизм та модерн, як і по всій Європі, відзначались орнаментальним ба-
гатством, та орієнтацію на функціональне призначення будівлі. 

Зростала кількість населення, тому виникла потреба в розширенні меж 
міст та активній забудові. Актуальними ставали багатоповерхові будівлі та 
покращена інфраструктура.  

Значна частина пам’яток архітектури, що нині охороняються нашою дер-
жавою, споруджені саме в ХІХ ст. Найбільші населені пункти отримали нові 
вишукані архітектурні споруди: 

1. Ужгород: 
- Будинок СШ № 4 (1880 р.); 
- Будинок СШ № 1 (1912 р.); 
- Будинок СШ № 9 (1885 р.); 
- Синагога (мур.) (1911 р.); 
- Будинок хімічного факультету (1896 р.); 
2. Берегово: 
- Лазня (1912 р.); 
- Будинок СШ № 1 (1903 р.); 
- Комітатський будинок (1880 р.); 
- Будівля Королівського суду (1907 р.); 
- Готель «Гранд Роял» (1909 р.). 
3. Виноградів: 
- Будинок держбанку (1909); 
- Дитячий будинок № 3 (1897 р.); 
- Будинок родини Фогороші (поч. XX ст.); 
- Парафіяльний будинок реформатської громади (1912 р.); 
- Дитячий будинок для хлопців (1904 р.). 
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4. Мукачеве: 
- Міська ратуша (1904 р.); 
- Драматичний театр (1895 р.); 
- Будівля інтернату (1910 р.); 
- Дитячий садок по вул. Духновича (1905 р.). 
- Міський вокзал (1872 р.) [16]. 
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Горнецки В.В. Особенности градостроения Закарпатья в конце XIX – нача-

ле XX вв. 
В статье автор исcледует архитектурные стили, которые были наиболее рас-

пространенными в Закарпатье в конце XIX-го и в начале XX вв., а именно: эклекти-
ка и модерн. Каждый из них имел свои признаки и техники строительства. Первый 
включал элементы всех предыдущих стилей, второй же отказался от прямого ко-
пирования форм и образов. 

Цель исследования заключается в определении особенностей градостроительства 
Закарпатья, в этот период, с использованием исторического и логического методов. 

Новые материалы для строительства и колоссальное наследие, дали для архи-
текторов возможность строить индивидуальные и неповторимые сооружения, от 
изысканных дворцов и вилл, до многоэтажек. 

Украина в целом и Закарпатья в частности, подверглись активной трансформа-
ции и вошли в эпоху выдающихся технических достижений и активного их внедрения 
в общественную жизнь. Определены и охарактеризованы основные, знаковые соору-

жения, создание которых приходилась на исследуемый период. Разнообразна и много-
гранна архитектура, это то, что оставил период Австро-Венгрии для следующих 
поколений. 
Ключевые слова: архитектура, стили архитектуры, градостроительство, па-

мятники культуры, история, краеведение. 
 
Gornetski V.V. City duilding peculiarataes in Trapnscarpathia at the end of 

XIX – the beginning of XX centuries 

In this research paper the author explores architectural styles the most widely spread in 
Transcarpathia at the end of XIX – the beginning of XX centuries, specifically: eclecticism 
and modern. Each of the mentioned above styles had its own features and construction 
techniques. The first combined the elements of all the previous styles while the latter 
refused from the direct copying of forms and architectural appearances. 

The use of historical and logical methods for defining city building peculiarities in 
Transcarpathia of the period is the research objective. The main and architecturally iconic 
buildings of the region were defined and described in the research paper.  

Both up-to-date materials and the rich heritage serving as an underground inspired the 
architectures of the time to build unique constructions – from elegant palaces and villas to 
multistoried buildings. Ukraine as a whole and Transcarpathia in particular underwent 
dynamic transformations and entered the epoch of considerable technical achievements 
and their active implementation into social life. Diverse and multifaceted architecture is the 
legacy left for next generations in the period of the end of XIX – the beginning of XX 
centuries. 

Key words: architecture, style of architecture, urban planning, cultural monuments, 

history, local history. 

 
 
 
 


