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Чисельність наявного населення 
по містах та районах Дніпропетровської області 

на 1 листопада 2018 року 

 
(осіб) 

 
На 

1 листопада 
2018 

На 
1 січня 
2018 

Приріст (зменшення) 
чисельності населення 

за січень–жовтень 
2018 

Середня 
чисельність 

населення за 
січень–жовтень 

2018 осіб % 
      

Дніпропетровська область 3211792 3231140 –19348 –0,60 3221466 

Міські поселення 2693928 2706984 –13056 –0,48 2700456 

Сільська місцевість 517864 524156 –6292 –1,20 521010 

      
м.Дніпро (міськрада) 1000924 1002944 –2020 –0,20 1001934 
м.Вільногірськ 23060 23235 –175 –0,75 23147 
м.Жовті Води (міськрада) 44989 45518 –529 –1,16 45253 
м.Кам'янське (міськрада) 240563 241990 –1427 –0,59 241276 
м.Кривий Ріг (міськрада) 628481 632422 –3941 –0,62 630451 
м.Марганець (міськрада) 47654 48139 –485 –1,01 47896 
м.Нікополь 110922 112102 –1180 –1,05 111512 
м.Новомосковськ 70599 70749 –150 –0,21 70674 
м.Павлоград 105456 106184 –728 –0,69 105820 
м.Першотравенськ 28215 28363 –148 –0,52 28289 
м.Покров (міськрада) 40809 41195 –386 –0,94 41002 
м.Синельникове 30602 30724 –122 –0,40 30663 
м.Тернівка (міськрада) 28024 28315 –291 –1,03 28169 
райони       
Апостолівський 53612 54324 –712 –1,31 53968 
Васильківський 31612 31920 –308 –0,96 31766 
Верхньодніпровський 52401 52858 –457 –0,86 52629 
Дніпровський 84091 84033 58 0,07 84062 
Криворізький 44500 45089 –589 –1,31 44795 
Криничанський 34693 34976 –283 –0,81 34834 
Магдалинівський 33275 33622 –347 –1,03 33448 
Межівський 22992 23255 –263 –1,13 23123 
Нікопольський 39593 40055 –462 –1,15 39824 
Новомосковський 72563 73224 –661 –0,90 72894 
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Продовження 

 
На 

1 листопада 
2018 

На 
1 січня 
2018 

Приріст (зменшення) 
чисельності населення 

за січень–жовтень 
2018 

Середня 
чисельність 

населення за 
січень–жовтень 

2018 осіб % 
      

Павлоградський 27155 27252 –97 –0,36 27204 

Петриківський 24960 25110 –150 –0,60 25035 

Петропавлівський 25592 25921 –329 –1,27 25757 

Покровський 33798 34220 –422 –1,23 34009 

П’ятихатський 44217 44575 –358 –0,80 44396 

Синельниківський 37341 37640 –299 –0,79 37491 

Солонянський 38049 38344 –295 –0,77 38197 

Софіївський 21117 21539 –422 –1,96 21328 

Томаківський 24237 24658 –421 –1,71 24448 

Царичанський 26498 26763 –265 –0,99 26631 

Широківський 26365 26880 –515 –1,92 26623 

Юр’ївський 12833 13002 –169 –1,30 12918 

 
 
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 
Більше інформації: www.dneprstat.gov.ua 
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