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Чисельність наявного населення 
по містах та районах Дніпропетровської області 

на 1 червня 2019 року 

 
(осіб) 

 
На 

1 червня 
2019 

На 
1 січня 
2019 

Приріст (зменшення) 
чисельності населення 

за січень–травень 
2019 

Середня 
чисельність 

населення за 
січень–травень 

2019 осіб % 
      

Дніпропетровська область 3192947 3206477 –13530 –0,42 3199712 

Міські поселення 2680216 2690517 –10301 –0,38 2685367 

Сільська місцевість 512731 515960 –3229 –0,63 514345 

      
м.Дніпро (міськрада) 996686 1000576 –3890 –0,39 998631 
м.Вільногірськ 22845 22979 –134 –0,58 22912 
м.Жовті Води (міськрада) 44629 44870 –241 –0,54 44749 
м.Кам'янське (міськрада) 239533 240270 –737 –0,31 239901 
м.Кривий Ріг (міськрада) 624736 627304 –2568 –0,41 626020 
м.Марганець (міськрада) 47372 47594 –222 –0,47 47483 
м.Нікополь 110014 110669 –655 –0,59 110341 
м.Новомосковськ 70478 70550 –72 –0,10 70514 
м.Павлоград 104979 105238 –259 –0,25 105108 
м.Першотравенськ 28033 28178 –145 –0,51 28105 
м.Покров (міськрада) 40538 40728 –190 –0,47 40633 
м.Синельникове 30466 30556 –90 –0,29 30511 
м.Тернівка (міськрада) 27839 27944 –105 –0,38 27891 
райони      
Апостолівський 53122 53427 –305 –0,57 53274 
Васильківський 31363 31511 –148 –0,47 31437 
Верхньодніпровський 51930 52245 –315 –0,60 52087 
Дніпровський 83839 83989 –150 –0,18 83914 
Криворізький 44166 44340 –174 –0,39 44253 
Криничанський 34376 34557 –181 –0,52 34466 
Магдалинівський 33044 33168 –124 –0,37 33106 
Межівський 22814 22945 –131 –0,57 22880 
Нікопольський 39241 39449 –208 –0,53 39345 
Новомосковський 72052 72385 –333 –0,46 72219 
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Продовження 

 
На 

1 червня 
2019 

На 
1 січня 
2019 

Приріст (зменшення) 
чисельності населення 

за січень–травень 
2019 

Середня 
чисельність 

населення за 
січень–травень 

2019 осіб % 
      

Павлоградський 26821 27038 –217 –0,80 26930 

Петриківський 24678 24848 –170 –0,68 24763 

Петропавлівський 25374 25534 –160 –0,63 25454 

Покровський 33519 33700 –181 –0,54 33610 

П’ятихатський 43859 44081 –222 –0,50 43970 

Синельниківський 37083 37274 –191 –0,51 37179 

Солонянський 37735 37936 –201 –0,53 37836 

Софіївський 20807 21000 –193 –0,92 20904 

Томаківський 23994 24134 –140 –0,58 24064 

Царичанський 26266 26425 –159 –0,60 26346 

Широківський 25989 26245 –256 –0,98 26117 

Юр’ївський 12727 12790 –63 –0,49 12759 

 
 
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 70, e‐mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: www.dneprstat.gov.ua 
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