
 

Чисельність населення (за оцінкою)  
по містах обласного значення та районах  

на 1 жовтня 2020 року та середня чисельність  
у січні–вересні 2020 року¹  

 
(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») 
 

(осіб) 
 Наявне населення Постійне населення 
 

на 1 жовтня 
2020 року 

середня 
чисельність  

у січні–вересні  
2020 року 

на 1 жовтня 
2020 року 

середня 
чисельність  

у січні–вересні  
2020 року 

   
Закарпатська область 1251697 1252744 1248864 1249911

м.Ужгород 115641 115577 114081 114016

м.Берегово (міськрада) 23807 23838 23163 23193

м.Мукачево 85875 85836 85221 85181

м.Хуст (міськрада) 31568 31590 31123 31145

м.Чоп 8782 8801 8741 8760

райони  

Берегівський 49934 50065 50078 50209

Великоберезнянський 25928 25994 26136 26202

Виноградівський 120713 120754 120800 120841

Воловецький 23578 23644 23735 23800

Іршавський 100117 100206 100238 100326

Міжгірський 47215 47288 47070 47143

Мукачівський 99106 99312 99028 99234

Перечинський 31588 31638 31859 31909

Рахівський 92464 92504 92703 92743

Свалявський 53941 54040 53342 53441

Тячівський 174811 174930 174457 174576

Ужгородський 71710 71670 71729 71694

Хустський 94919 95057 95360 95498
 

  
  

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних 
щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.  

 
 



 

Формування приросту (скорочення) чисельності населення 
по містах обласного значення та районах 

у січні–вересні 2020 року1 

 

(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») 
 

(осіб)  

Загальний приріст, 
скорочення (–) 

У тому числі 
природний приріст, 

скорочення (–) 
міграційний приріст, 

скорочення (–) 

Закарпатська область –2094 –1902 –192

м.Ужгород 129 –147 276

м.Берегове (міськрада) –61 –65 4

м.Мукачево 79 –161 240

м.Хуст (міськрада) –44 –75 31

м.Чоп –37 –38 1

райони 

Берегівський –262 –241 –21

Великоберезнянський –132 –77 –55

Виноградівський –82 –40 –42

Воловецький –131 –65 –66

Іршавський –177 –92 –85

Міжгірський –145 –132 –13

Мукачівський –412 –136 –276

Перечинський –100 –22 –78

Рахівський –79 16 –95

Свалявський –197 –175 –22

Тячівський –237 –108 –129

Ужгородський 70 –127 197

Хустський –276 –217 –59
 

  
  

1 Інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 
народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.  
 
 


