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Чисельність наявного населення  
по містах та районах Дніпропетровської області 

на 1 квітня 2017 року 

 
(осіб) 

 
На 

1 квітня 
2017 

На 
1 січня 
2017 

Приріст (зменшення) 
чисельності 
населення  

за січень–березень 
2017 

Середня 
чисельність 
населення  
за січень– 

березень 2017 
осіб % 

      

Дніпропетровська область 3222741 3230411 –7670 –0,24 3226576 

Міські поселення 2694724 2701067 –6343 –0,23 2697895 

Сільська місцевість 528017 529344 –1327 –0,25 528681 

      
м.Дніпро (міськрада) 976867 978943 –2076 –0,21 977905 
м.Вільногірськ 23446 23479 –33 –0,14 23462 
м.Жовті Води (міськрада) 46192 46374 –182 –0,39 46283 
м.Кам'янське (міськрада) 243557 244201 –644 –0,26 243879 
м.Кривий Ріг (міськрада) 637410 639031 –1621 –0,25 638220 
м.Марганець (міськрада) 48605 48760 –155 –0,32 48682 
м.Нікополь 113496 113889 –393 –0,35 113692 
м.Новомосковськ 70975 71111 –136 –0,19 71043 
м.Павлоград 107506 107742 –236 –0,22 107624 
м.Першотравенськ 28635 28696 –61 –0,21 28665 
м.Покров (міськрада) 41676 41820 –144 –0,34 41748 
м.Синельникове 31012 31114 –102 –0,33 31063 
м.Тернівка (міськрада) 28625 28719 –94 –0,33 28672 
райони      
Апостолівський 55053 55192 –139 –0,25 55122 
Васильківський 32205 32288 –83 –0,26 32247 
Верхньодніпровський 53087 53117 –30 –0,06 53102 
Дніпровський 84327 84464 –137 –0,16 84396 
Криворізький 45183 45220 –37 –0,08 45201 
Криничанський 35213 35218 –5 –0,01 35215 
Магдалинівський 33716 33748 –32 –0,09 33732 
Межівський 23651 23741 –90 –0,38 23696 
Нікопольський 40309 40417 –108 –0,27 40363 
Новомосковський 73704 73884 –180 –0,24 73794 
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 Продовження 

 
На 

1 квітня 
2017 

На 
1 січня 
2017 

Приріст (зменшення) 
чисельності 
населення  

за січень–березень 
2017 

Середня 
чисельність 
населення  
за січень–
березень 

2017 oсіб % 
      

Павлоградський  27447 27560 –113 –0,41 27504 

Петриківський  25333 25409 –76 –0,30 25371 

Петропавлівський 26178 26290 –112 –0,43 26234 

Покровський  34432 34491 –59 –0,17 34462 

П’ятихатський 44762 44847 –85 –0,19 44805 

Синельниківський 37951 38013 –62 –0,16 37982 

Солонянський  38462 38549 –87 –0,23 38506 

Софіївський  21726 21818 –92 –0,42 21772 

Томаківський 24916 25008 –92 –0,37 24962 

Царичанський 26988 27032 –44 –0,16 27010 

Широківський 26981 27076 –95 –0,35 27029 

Юр’ївський  13115 13150 –35 –0,27 13133 

 
 
 
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 
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 
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.  
 
 
 
  

 
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/

