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Демографічна ситуація у Закарпатській області 
у розрізі міст та районів у cічні–жовтні 2020 року 

 
(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно- 

територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України 
від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів») 

 
Чисельність наявного населення у Закарпатській області, за оцінкою, на  

1 листопада 2020р. становила 1251479 осіб. 
Упродовж січня–жовтня 2020р. чисельність населення зменшилася на 

2312 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок 
природного та міграційного скорочення на 1988 та 324 особи відповідно. 

 
(осіб) 

 Наявне населення 

Кількість 
живонарод-

жених 

Кількість 
померлих 

Природний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

Кількість 
померлих 

дітей 
у віці до 
1 року 

на  
1 листопада 

2020 року 

середня 
чисельність у 
січні–жовтні 

2020 року 

Закарпатська область 1251479 1252635 11478 13466 –1988 105 
м.Ужгород 115663 115588 946 1138 –192 22 
м.Берегово міськрада) 23803 23836 205 275 –70 – 
м.Мукачево 85937 85867 730 915 –185 5 
м.Хуст (міськрада) 31569 31591 279 354 –75 3 
м.Чоп 8779 8799 52 96 –44 – 
райони       
Берегівський 49896 50046 354 611 –257 1 
Великоберезнянський 25910 25985 258 339 –81 4 
Виноградівський 120717 120756 1247 1246 1 15 
Воловецький 23551 23630 210 288 –78 1 
Іршавський 100123 100209 952 1016 –64 2 
Міжгірський 47175 47268 401 547 –146 4 
Мукачівський 99051 99285 989 1144 –155 6 
Перечинський 31590 31639 368 376 –8 9 
Рахівський 92453 92498 961 922 39 3 
Свалявський 53883 54011 439 646 –207 4 
Тячівський 174750 174899 1599 1724 –125 20 
Ужгородський 71714 71677 617 776 –159 – 
Хустський 94915 95051 871 1053 –182 6 
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Продовження 

 Кількість 
зареєстро-
ваних 
шлюбів, 

од 

Кількість 
розірвань 
шлюбів 1, 

од 

Кількість 
прибулих 

 

Кількість 
вибулих 

 

Міграційний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

Загальний 
приріст, 

скорочення 
(–) 

Закарпатська область 5091 278 4495 4819 –324 –2312 
м.Ужгород 536 84 1187 844 343 151 
м.Берегово (міськрада) 80 7 111 106 5 –65 
м.Мукачево 285 32 819 493 326 141 
м.Хуст (міськрада) 129 18 140 108 32 –43 
м.Чоп 20 6 97 93 4 –40 
райони       
Берегівський 149 3 84 127 –43 –300 
Великоберезнянський 98 6 106 175 –69 –150 
Виноградівський 505 17 312 391 –79 –78 
Воловецький 91 4 59 139 –80 –158 
Іршавський 435 9 194 301 –107 –171 
Міжгірський 189 12 131 170 –39 –185 
Мукачівський 423 11 173 485 –312 –467 
Перечинський 119 6 69 159 –90 –98 
Рахівський 382 18 156 285 –129 –90 
Свалявський 198 2 137 185 –48 –255 
Тячівський 788 18 128 301 –173 –298 
Ужгородський 241 13 476 243 233 74 
Хустський 423 12 116 214 –98 –280 
 
        

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.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0312) 61-34-02, e-mail: stat@uz.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: www.uz.ukrstat.gov.ua 
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