
 

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

на 1 вересня 2020 року та середня чисельність  
у січні–cерпні 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 вересня 
2020 року 

середня 
чисельність  

у січні–серпні  
2020 року 

на 1 вересня 
2020 року 

середня 
чисельність  

у січні–серпні  
2020 року 

   
Закарпатська область 1251828 1252809 1248995 1249976

м.Ужгород 115657 115585 114097 114024

м.Берегово (міськрада) 23809 23839 23165 23194

м.Мукачево 85858 85827 85204 85173

м.Хуст (міськрада) 31573 31593 31128 31147

м.Чоп 8795 8807 8754 8766

райони  

Берегівський 49972 50084 50116 50228

Великоберезнянський 25933 25997 26141 26204

Виноградівський 120680 120732 120767 120823

Воловецький 23604 23657 23761 23814

Іршавський 100138 100216 100259 100337

Міжгірський 47233 47297 47088 47152

Мукачівський 99124 99321 99046 99243

Перечинський 31599 31644 31870 31915

Рахівський 92458 92501 92697 92740

Свалявський 53963 54051 53364 53452

Тячівський 174815 174932 174461 174578

Ужгородський 71652 71646 71671 71665

Хустський 94965 95080 95406 95521
 

  
  

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–серпні 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 –1963 –1909 –54

м.Ужгород 145 –147 292

м.Берегове (міськрада) –59 –75 16

м.Мукачево 62 –146 208

м.Хуст (міськрада) –39 –63 24

м.Чоп –24 –34 10

райони 

Берегівський –224 –207 –17

Великоберезнянський –127 –71 –56

Виноградівський –115 –103 –12

Воловецький –105 –59 –46

Іршавський –156 –97 –59

Міжгірський –127 –122 –5

Мукачівський –394 –152 –242

Перечинський –89 –21 –68

Рахівський –85 –15 –70

Свалявський –175 –158 –17

Тячівський –233 –126 –107

Ужгородський 12 –102 114

Хустський –230 –211 –19
 

  
  

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


