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Жінки – трудові 
мігранти 

Жінки трудових 
мігрантів 

Жінки, пов’язані з 
трудовою міграцією Адміністративна 

територія 

Кількість 
інфікова-
них абс. % абс. % абс. % 

м. Ужгород 7 0 0 0 0 0 0 
Берегівський р-н  1 1 100,0 0  1 100,0 
Виноградівський р-н 3 1 33,3 1 33,3 2 66,7 
Воловецький р-н 1 0 0 1 100,0 1 100,0 
Іршавський р-н 1 1 100,0 0 0 1 100,0 
Міжгірський р-н 1 1 100,0 0 0 1 100,0 
Мукачівський р-н 2 1 50,0 1 50,0 2 100,0 
Рахівський р-н 3 2 66,7 0 0 3 100,0 
Тячівський р-н 7  0 0 4 57,1 4 50,0 
Хустський р-н 9 0 0 2 22,2 2 22,2 
Область 35 8 22,9 9 25,7 17 48,6 

 




Жінки, пов’язані з 
трудовою міграцією Адміністративна 

територія  
Всього 
анкет 

Жінки – 
трудові 
мігранти  

Жінки 
трудових 
мігрантів 

Жінки, 
 не пов’язані  з 

трудовою міграцією абс. % 
м. Ужгород 7 0 0 7 0 0 
Берегівський 1 1 0 0 1 100 
Виноградівський 3 1 1 1 2 66,6 
Воловецький 1 0 1 0 1 100 
Мукачівський 2 1 1 0 2 100 
Рахівський 1 1 0 0 1 100 
Тячівський 7 0 4 3 4 57,1 
Хустський 9 0 2 7 2 22,2 
Область 31 4 9 18 13 41,9 
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Жінки-мігранти Чоловіки (партнери)-мігранти Адміністративна 
територія  

Всього 
анкет  абс. % регіон міграції абс. % регіон міграції 

Берегівський р-н 1 1 100 Тульська обл. 0 0 - 
Виноградівський р-н 2 1 50 Донецька обл. 1 50 Чехія 
Волівецький р-н 1 0 0  1 100 Чехія 
Мукачівський р-н 2 1 50 Київ, Москва 1 50 Москва і область 
Рахівський р-н 1 1 100 Запоріжжя 0 0 - 
Тячівський р-н 4 0 0  4 100 Москва і область 
Хустський р-н 2 0 0 - 2 100 Київ, Санкт-Петербург, 

Москва 
Разом 13 4 30,8  9 69,2 - 
 






Кількість 
Частота 

абс. % 
Завжди 4 30,8 
Ніколи 5 38,4 
Не завжди  4 30,8 
Разом 20 100,0 
 



    
   
 
     
   

   
    






Кількість 
Стосунки 

абс. % 
З одним партнером, з яким у шлюбі 9 69,2 

З одним партнером, з яким не у шлюбі 2 15,4 
Не у шлюбі з випадковими 
партнерами 2 15,4 

Всього 13 100,0 
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Кількість 
Термін міграції абс. % 

2 роки  1 7,6 
3–4 роки  4 30,8 
5–10 років  4 30,8 
Постійно 4 30,8 
Всього  13 100 
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