
 

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

на 1 грудня 2020 року та середня чисельність  
у січні–листопаді 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 грудня 
2020 року 

середня 
чисельність  

у січні–листопаді 
2020 року 

на 1 грудня 
2020 року 

середня 
чисельність  

у січні–листопаді 
2020 року 

   
Закарпатська область 1250767 1252279 1247934 1249446

м.Ужгород 115578 115545 114018 113985

м.Берегово (міськрада) 23780 23824 23136 23180

м.Мукачево 85943 85870 85289 85215

м.Хуст (міськрада) 31541 31577 31096 31131

м.Чоп 8776 8798 8735 8756

райони 

Берегівський 49837 50017 49981 50160

Великоберезнянський 25883 25972 26091 26179

Виноградівський 120708 120745 120795 120838

Воловецький 23536 23623 23693 23780

Іршавський 100068 100181 100189 100302

Міжгірський 47159 47260 47014 47114

Мукачівський 98969 99244 98891 99166

Перечинський 31577 31633 31848 31904

Рахівський 92401 92472 92640 92711

Свалявський 53829 53984 53230 53385

Тячівський 174681 174865 174327 174511

Ужгородський 71623 71632 71642 71651

Хустський 94878 95037 95319 95478
 

  
  

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–листопаді 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 –3024 –2656 –368

м.Ужгород 66 –314 380

м.Берегове (міськрада) –88 –95 7

м.Мукачево 147 –257 404

м.Хуст (міськрада) –71 –93 22

м.Чоп –43 –51 8

райони 

Берегівський –359 –307 –52

Великоберезнянський –177 –105 –72

Виноградівський –87 –3 –84

Воловецький –173 –89 –84

Іршавський –226 –96 –130

Міжгірський –201 –156 –45

Мукачівський –549 –205 –344

Перечинський –111 –21 –90

Рахівський –142 –2 –140

Свалявський –309 –251 –58

Тячівський –367 –174 –193

Ужгородський –17 –234 217

Хустський –317 –203 –114
 

  
  

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


