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Чисельність наявного населення 
міст обласного значення Дніпропетровської області 

на 1 лютого 2022 року 

 

(осіб) 

 
На 

1 лютого 
2022 

На 
1 січня 
2022 

Загальний 
приріст, 

скорочення (–) 
у січні 2022 

У тому числі Середня 
чисельність 
населення 
у січні 2022 

природний 
приріст, 

скорочення (–) 

міграційний 
приріст, 

скорочення (–) 

м.Дніпро 967710 968502 –792 –1051 259 968106 

м.Вільногірськ 22055 22079 –24 –23 –1 22067 

м.Жовті Води 41960 42052 –92 –84 –8 42006 

м.Камʼянське 226613 226845 –232 –290 58 226729 

м.Кривий Ріг 603237 603904 –667 –740 73 603570 

м.Марганець 44934 44980 –46 –49 3 44957 

м.Нікополь 104992 105160 –168 –157 –11 105076 

м.Новомосковськ 69827 69855 –28 –67 39 69841 

м.Павлоград 101304 101430 –126 –121 –5 101367 

м.Першотравенськ 27050 27099 –49 –33 –16 27074 

м.Покров 37447 37493 –46 –48 2 37470 

м.Синельникове 29632 29651 –19 –23 4 29641 

м.Тернівка 26941 26961 –20 –22 2 26951 
 
Методологія та визначення 
Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи 
осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в 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 із 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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