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Демографічна ситуація у Закарпатській області 
у розрізі міст та районів за січень–жовтень 2018 року 

 
Чисельність наявного населення у Закарпатській області, за оцінкою, на  

1 листопада 2018р. становила 1257199 осіб. 
Упродовж січня–жовтня 2018р. чисельність населення зменшилася  

на 956 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок 
природного скорочення на 752 особи, водночас зафіксовано міграційне скорочення 
на 204 особи. 

 
(осіб) 

 Наявне населення 

Кількість 
живонарод-

жених 

Кількість 
померлих 

Природ-
ний 

приріст, 
скорочен-
ня (–) 

Кількість 
померлих 
дітей 

у віці до 
1 року 

на 1 
листопада 
2018 року 

середня 
чисельність 
у cічні–
жовтні  

2018 року 

Закарпатська область 1257199 1257677 11945 12697 –752 119 
м.Ужгород 114555 114276 900 1084 –184 8 
м.Берегово (міськрада) 24045 24094 212 323 –111 – 
м.Мукачево 85895 85894 685 793 –108 7 
м.Хуст (міськрада) 31712 31686 305 290 15 3 
м.Чоп 8870 8910 63 82 –19 – 
райони       
Берегівський 50573 50690 373 543 –170 4 
Великоберезнянський 26295 26355 253 347 –94 3 
Виноградівський 121129 121153 1273 1232 41 24 
Воловецький 23996 24086 198 299 –101 – 
Іршавський 100568 100531 1047 908 139 10 
Міжгірський 47579 47647 495 557 –62 5 
Мукачівський 100192 100326 1009 1082 –73 7 
Перечинський 31866 31901 414 439 –25 5 
Рахівський 92847 92831 1026 922 104 12 
Свалявський 54468 54548 515 570 –55 1 
Тячівський 175381 175430 1615 1567 48 15 
Ужгородський 71613 71624 639 751 –112 7 
Хустський 95615 95695 923 908 15 8 
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Продовження 
 Кількість 

зареєстро-
ваних 
шлюбів, 

од 

Кількість 
зареєстро-
ваних 

розлучень1, 
од 

Кількість 
прибулих 

 

Кількість 
вибулих 

 

Міграцій-
ний приріст, 
скорочення 

(–) 

Загальний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

Закарпатська область 6469 384 6636 6840 –204 –956 
м.Ужгород 728 89 1803 1060 743 559 
м.Берегово (міськрада) 100 14 176 163 13 –98 
м.Мукачево 455 57 880 769 111 3 
м.Хуст (міськрада) 178 11 230 192 38 53 
м.Чоп 49 5 79 139 –60 –79 
райони       
Берегівський 227 14 190 253 –63 –233 
Великоберезнянський 115 2 176 201 –25 –119 
Виноградівський 593 22 382 481 –99 –58 
Воловецький 113 8 108 186 –78 –179 
Іршавський 537 17 392 456 –64 75 
Міжгірський 232 10 177 251 –74 –136 
Мукачівський 445 20 460 655 –195 –268 
Перечинський 138 7 109 154 –45 –70 
Рахівський 511 21 297 368 –71 33 
Свалявський 250 9 181 286 –105 –160 
Тячівський 934 34 216 361 –145 –97 
Ужгородський 383 26 530 440 90 –22 
Хустський 481 18 250 425 –175 –160 
 
        

1 За даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому 
порядку. 
 
 
 
 
 
Методологія та визначення 
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи 
тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності в постійному місці проживання не більше ніж  
12 місяців). 

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, 
ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у постійному місці проживання не 
перевищувала 12 місяців.  

Середня чисельність населення (наявного/постійного) – розрахована як середня арифметична з 
чисельності на початок і кінець періоду спостереження.   

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного 
місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків 
останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну 
територію і віднімається кількість померлих і вибулих з цієї території.  

Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного 
приросту (скорочення).  



Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю 
померлих.  

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за 
даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції 
України.  

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на певну територію та 
кількістю вибулих за її межі.  

Інформація щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які 
надають окремі органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські 
голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).  

Методологічні положення:  http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/402/metod.zip, 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nas/nas_04.pdf  
 
Перегляд даних 
Оновлення даних здійснюється після проведення чергового перепису населення, а також у разі змін 
розрахунків (оцінок) чисельності населення внаслідок адміністративно-територіальних змін у 
звітному періоді. У наступних публікаціях наводяться відкориговані раніше опубліковані дані.   
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