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Чисельність наявного населення 
по містах та районах Дніпропетровської області 

на 1 серпня 2017 року1 

 
(осіб) 

 
На 

1 серпня 
2017 

На 
1 січня 
2017 

Приріст (зменшення) 
чисельності 
населення 

за січень–липень 
2017 

Середня 
чисельність 
населення 
за січень–

липень 
2017 осіб % 

      

Дніпропетровська область 3239415 3230411 9004 0,28 3234913 

Міські поселення 2712826 2701067 11759 0,44 2706946 

Сільська місцевість 526589 529344 –2755 –0,52 527967 

      
м.Дніпро (міськрада) 1002619 978943 23676 2,42 990781 
м.Вільногірськ 23355 23479 –124 –0,53 23417 
м.Жовті Води (міськрада) 45908 46374 –466 –1,00 46141 
м.Кам'янське (міськрада) 242471 244201 –1730 –0,71 243336 
м.Кривий Ріг (міськрада) 634468 639031 –4563 –0,71 636749 
м.Марганець (міськрада) 48386 48760 –374 –-0,77 48573 
м.Нікополь 112764 113889 –1125 –0,99 113326 
м.Новомосковськ 70777 71111 –334 –0,47 70944 
м.Павлоград 106823 107742 –919 –0,85 107282 
м.Першотравенськ 28512 28696 –184 –0,64 28604 
м.Покров (міськрада) 41421 41820 –399 –0,95 41620 
м.Синельникове 30838 31114 –276 –0,89 30976 
м.Тернівка (міськрада) 28487 28719 –232 –0,81 28603 
райони      
Апостолівський 54760 55192 –432 –0,78 54976 
Васильківський 32132 32288 –156 –0,48 32210 
Верхньодніпровський 52979 53117 –138 –0,26 53048 
Дніпровський 84115 84464 –349 –0,41 84289 
Криворізький 45186 45220 –34 –0,08 45203 
Криничанський 35167 35218 –51 –0,14 35192 
Магдалинівський 33636 33748 –112 –0,33 33692 
Межівський 23424 23741 –317 –1,34 23583 
Нікопольський 40263 40417 –154 –0,38 40340 
Новомосковський 73499 73884 –385 –0,52 73692 
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Продовження 

 
На 

1 серпня 
2017 

На 
1 січня 
2017 

Приріст (зменшення) 
чисельності 
населення 

за січень–липень 
2017 

Середня 
чисельність 
населення 
за січень–

липень 
2017 oсіб % 

      

Павлоградський 27318 27560 –242 –0,88 27439 

Петриківський 25243 25409 –166 –0,65 25326 

Петропавлівський 26079 26290 –211 –0,80 26185 

Покровський 34385 34491 –106 –0,31 34438 

П’ятихатський 44729 44847 –118 –0,26 44788 

Синельниківський 37826 38013 –187 –0,49 37920 

Солонянський 38531 38549 –18 –0,05 38540 

Софіївський 21594 21818 –224 –1,03 21706 

Томаківський 24750 25008 –258 –1,03 24879 

Царичанський 26927 27032 –105 –0,39 26980 

Широківський 26969 27076 –107 –0,40 27023 

Юр’ївський 13074 13150 –76 –0,58 13112 

_____________ 
1 Дані уточнено за рахунок актуалізації адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання осіб. 

 
 
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 
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