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Географія
Закарпатська область розміщена на південному заході України. Вона межує з Польщею,
Словаччиною, Угорщиною і Румунією, а також з Львівською та Івано-Франківською областями
країни. Таке положення надає їй низку геоекономічних переваг у зовнішньо-економічній діяльності.
Область утворена в січні 1946 року. За територіально-адміністративним устроєм Закарпаття
поділяється на 13 районів, 11 міст, з них 5 обласного значення, 19 селищ міського типу, 307
сільських рад. В області 609 населених пунктів, з яких 193 мають статус гірських. Протяжність
території із заходу на схід 184 км, із півночі на південь – 80 км. Обласний центр – м. Ужгород,
розташований на відстані 788 км шосейними дорогами та 898 км залізницею від м. Києва.
Територія області на півночі захищена Карпатським хребтом, з північного заходу – Татрами, з
півдня – західними Румунськими горами і Мараморошським масивом. Від інших регіонів України
область відділяють Яблуницький, Вишківський, Ужоцький, Вервицький та Воловецький перевали
висотою від 931 до 1614 метрів над рівнем моря.
В даний час Закарпаття – один з 27 регіонів незалежної України.
Площа Закарпаття становить 12,8 тис.км2 або 2,1% території України. Площа регіону у 1,7 рази
менша від средньостатистичної області України, майже в 3 рази менша від найбільшої за площею
Одеської області (33,3 тис. кв. км) і дещо більша від найменшої за площею Чернівецької області (8,1
тис. кв. км). Кількість населення станом на 01.01.2005 становила 1 254 614 осіб, що в 1,4 рази
менше, ніж має умовна середньостатистична область України. У загальній чисельності населення
України на Закарпатську область припадає 2,6%. Найбільша кількість населення проживає в
Донецькій (4,6 млн. осіб), найменша – у Чернівецькій – (0,9 млн. осіб).
За величиною території та за кількістю населення Закарпатська область подібна до європейського
стандарту адміністративних територіальних утворень такого рівня. До такого стандарту прямують
майже всі подібні за територією і населенням до України держави Європи. Зазначимо, що в цілому
обласний поділ України відповідає сучасним європейським параметрам. Певна невідповідність
стосується окремих регіонів, кількісний склад населення яких перевищує межі, прийняті у
Європейському Союзі, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей.
Близько 80% території регіону займають гори, серед яких найвища точка України - гора Говерла
(2061 м).
Найдовша річка Закарпаття – Тиса. Довжина її в межах краю становить 223 км, річка впадає
поблизу сербської столиці м. Белград у р. Дунай. Крім Тиси, в краї протікають ще три річки, що
мають довжину понад 100 км (Уж, Латориця, Боржава). Якщо всіх річок, струмків і потічків у краї
9429, то озер - 137, з яких водойм (постійних озер) - 32. Найбільше озеро Закарпаття - Синевир
утворене 10 тисяч років тому на висоті 989 м. Його площа 7 га, глибина - 27 м, температура води від +12° до +18°.
У горах протягом року випадає 1400, у нижній частині – 500 – 600 мм опадів, що зумовлює достатнє
зволоження регіону. Влітку середня температура становить +21°С, взимку - мінус 4°С. Вегетаційний

page 1 / 2

Закарпатська обласна рада | Географія
Copyright admin b.pash@outlook.com
https://zakarpat-rada.gov.ua/zakarpattya/infrastruktura/heohrafiya/

період на низовині триває до 230, у передгір''ях - 210-230, у горах 90-210 днів.
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