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Чисельність наявного населення 
Дніпропетровської області 

на 1 травня 2020 року 

 

(осіб) 

 
На 

1 травня 
2020 

На 
1 січня 
2020 

Загальний приріст 
(скорочення) населення у 

січні–квітні 
2020 

Середня 
чисельність 
населення у 
січні–квітні 

2020 осіб % 
      

Дніпропетровська область 3166418 3176648 –10230 –0,32 3171533 
______________ 
Примітка. Інформація по містах та районах буде сформована та оприлюднена у повному обсязі після закінчення 
карантину та отримання від Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління 
державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (далі – відділ 
реєстрації) других примірників актових записів про народження та смерть (далі – адміністративні дані), 
оскільки, враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2" (зі змінами) та необхідність вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділом реєстрації 
призупинено надання Головному управлінню статистики адміністративних даних. 

 

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/norm_doc/2014/402/metod.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. 
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