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Чисельність наявного населення м. Дніпро 
на 1 січня 2017 року 

 
(осіб) 

 
На 

1 січня 
2017 

На 
1 січня 
2016 

Приріст (зменшення) 
населення за  

січень–грудень 2016 

Середня 
чисельність 

населення за 
січень–грудень 

2016 
осіб % 

      

м.Дніпро (міськрада) 978943 986258 –7315 –0,74 982600 

      

м.Дніпро 976525 983836 –7311 –0,74 980180 

райони      

Амур-Нижньодніпровський 143979 144852 –873 –0,60 144415 

Шевченківський 141314 142119 –805 –0,57 141717 

Соборний 158416 159709 –1293 –0,81 159062 

Індустріальний 125814 126665 –851 –0,67 126240 

Центральний 58214 58852 –638 –1,08 58533 

Чечелівський 113391 114171 –780 –0,68 113781 

Новокодацький 162926 164039 –1113 –0,68 163482 

Самарський 72471 73429 –958 –1,30 72950 

смт Авіаторське 2418 2422 –4 –0,17 2420 
 
 
 

 
Методологія та визначення 
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи 
тимчасово проживаючих (за умови їхньої відсутності в постійному місці проживання не більше ніж 12 
місяців).  
 
 

Середня чисельність населення (наявного/постійного) – розрахована як середня арифметична з 
чисельності на початок і кінець періоду спостереження.   

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного 
місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків 

http://www.dneprstat.gov.ua/


останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну 
територію і віднімається кількість померлих і вибулих з цієї території.  

Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного 
приросту (скорочення).  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/111/m_rzch_nns.zip, 
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nas/nas_04.pdf.  
 
Перегляд даних 
Дані на 1 січня 2017 року попередні. Оновлення даних здійснюється після проведення чергового 
перепису населення, а також у разі змін розрахунків (оцінок) чисельності населення внаслідок 
адміністративно-територіальних змін у звітному періоді. У наступних публікаціях наводяться 
відкориговані раніше опубліковані дані. У цьому експрес-випуску уточнено дані на 1 січня 2016 року. 
 
 

 
 

Довідка: тел. (056) 778 68 73; e‐mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Веб-сайт  Головного управління статистики у Дніпропетровській області: http://www.dneprstat.gov.ua   
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2017   

 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/111/m_rzch_nns.zip
http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nas/nas_04.pdf
mailto:ous@dp.ukrstat.gov.ua
http://www.dneprstat.gov.ua/

