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Чисельність наявного населення 
по містах та районах Дніпропетровської області 

на 1 жовтня 2020 року 

(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-
територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України 

від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів") 
 

(осіб) 

 
На 

1 жовтня 
2020 

На 
1 січня 
2020 

Загальний приріст 
(скорочення) населення у 

січні–вересні 
2020 

Середня 
чисельність 
населення у 
січні–вересні 

2020 осіб % 
      

Дніпропетровська область 3154615 3176648 –22033 –0,69 3165631 

Міські поселення 2651670 2668744 –17074 –0,64 2660207 

Сільська місцевість 502945 507904 –4959 –0,98 505424 

      

м.Дніпро (міськрада) 986685 993220 –6535 –0,66 989952 

м.Вільногірськ 22567 22675 –108 –0,48 22621 

м.Жовті Води (міськрада) 43864 44320 –456 –1,03 44092 

м.Кам’янське (міськрада) 237520 238832 –1312 –0,55 238176 

м.Кривий Ріг (міськрада) 617832 622012 –4180 –0,67 619922 

м.Марганець (міськрада) 46875 47064 –189 –0,40 46969 

м.Нікополь 108018 109122 –1104 –1,01 108570 

м.Новомосковськ 70363 70357 6 0,01 70360 

м.Павлоград 103515 104225 –710 –0,68 103870 

м.Першотравенськ 27700 27892 –192 –0,69 27796 

м.Покров (міськрада) 39907 40226 –319 –0,79 40066 

м.Синельникове 30145 30321 –176 –0,58 30233 

м.Тернівка (міськрада) 27423 27650 –227 –0,82 27536 

райони      

Апостолівський 51966 52509 –543 –1,03 52237 

Васильківський 30814 31093 –279 –0,90 30953 

Верхньодніпровський 51123 51469 –346 –0,67 51296 

Дніпровський 83737 83879 –142 –0,17 83807 

Криворізький 43435 43807 –372 –0,85 43621 

Криничанський 33810 34133 –323 –0,95 33971 

Магдалинівський 32617 32844 –227 –0,69 32731 

Межівський 22352 22579 –227 –1,01 22466 

Нікопольський 38500 38879 –379 –0,97 38689 
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Продовження 

 
На 

1 жовтня 
2020 

На 
1 січня 
2020 

Загальний приріст 
(скорочення) населення у 

січні–вересні 
2020 

Середня 
чисельність 
населення у 
січні–вересні 

2020 осіб % 
      

Новомосковський 71205 71613 –408 –0,57 71409 

Павлоградський 26522 26723 –201 –0,75 26623 

Петриківський 24307 24479 –172 –0,70 24393 

Петропавлівський 24857 25119 –262 –1,04 24988 

Покровський 32728 33134 –406 –1,23 32931 

П’ятихатський 43068 43469 –401 –0,92 43269 

Синельниківський 36568 36845 –277 –0,75 36707 

Солонянський 37132 37429 –297 –0,79 37281 

Софіївський 20313 20562 –249 –1,21 20438 

Томаківський 23452 23749 –297 –1,25 23601 

Царичанський 25832 26079 –247 –0,95 25956 

Широківський 25334 25696 –362 –1,41 25515 

Юр’ївський 12529 12643 –114 –0,90 12586 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (056) 778 67 94, e‐mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: www.dneprstat.gov.ua 
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