
 

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

на 1 січня 2021 року та середня чисельність  
у 2020 році¹ 

 
(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 січня  

2021 року 

середня 
чисельність  
у 2020 році 

на 1 січня  
2021 року 

середня 
чисельність  
у 2020 році 

     
Закарпатська область 1250129 1251960 1247296 1249127

м.Ужгород 115542 115527 113982 113967

м.Берегово (міськрада) 23774 23821 23130 23177

м.Мукачево 85903 85849 85249 85195

м.Хуст (міськрада) 31517 31564 31072 31119

м.Чоп 8765 8792 8724 8751

райони 

Берегівський 49811 50003 49955 50147

Великоберезнянський 25852 25956 26060 26164

Виноградівський 120621 120708 120708 120795

Воловецький 23501 23605 23658 23762

Іршавський 100025 100160 100146 100281

Міжгірський 47123 47242 46978 47097

Мукачівський 98935 99226 98857 99148

Перечинський 31567 31628 31838 31899

Рахівський 92349 92446 92588 92685

Свалявський 53791 53965 53192 53366

Тячівський 174580 174814 174226 174460

Ужгородський 71624 71632 71643 71651

Хустський 94849 95022 95290 95463
 

  
  

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 2020 році1 

 

(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 –3662 –3253 –409

м.Ужгород 30 –349 379

м.Берегове (міськрада) –94 –110 16

м.Мукачево 107 –310 417

м.Хуст (міськрада) –95 –94 –1

м.Чоп –54 –54 –

райони 

Берегівський –385 –330 –55

Великоберезнянський –208 –129 –79

Виноградівський –174 –66 –108

Воловецький –208 –109 –99

Іршавський –269 –130 –139

Міжгірський –237 –193 –44

Мукачівський –583 –228 –355

Перечинський –121 –28 –93

Рахівський –194 –39 –155

Свалявський –347 –295 –52

Тячівський –468 –259 –209

Ужгородський –16 –276 260

Хустський –346 –254 –92
 

  
  

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


