
 

 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

СТАТИСТИКИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
вул. Столярова, 3,  м. Дніпропетровськ, 49000,  тел. (056) 778-68-43, факс (056) 778-67-69 

E-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua    Web: http:// www.dneprstat.gov.ua    Код  ЄДРПОУ  02359946  

19.02.2013 № 11-18/533         
 

 

ПРЕС-ВИПУСК 

                                                                            
 

Демографічна ситуація на Дніпропетровщині  

за 2012 рік 
 

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області за станом на                 

1 січня 2013р., за оцінкою, складала 3307,8 тис. жителів. Упродовж 2012р. вона 

скоротилася на 12,5 тис. осіб. Загальне зменшення населення сталося виключно за 

рахунок його природного скорочення. 

Природне скорочення населення спостерігалось майже в усіх містах та районах 

області. Проте у порівнянні з 2011р. його обсяг зменшився. Показник народжуваності 

за вказаний період збільшився до 11,2 особи на 1000 наявного населення проти 10,9 у 

2011р. Рівень народжуваності коливався від 9,2 народжених на 1000 жителів у 

м.Орджонікідзе до 14,3 – у Софіївському районі. 

Упродовж звітного року на Дніпропетровщині зареєстровано 37,1 тис. 

новонароджених, тоді як померлих мешканців було в 1,4 раза більше (51,5 тис. осіб). 

Загальний рівень смертності сільського населення майже на чверть вище, ніж у містах  

та селищах міського типу (18,5 особи на 1000 жителів проти 14,9). Перш за все, це 

пояснюється значною часткою населення у віці 60 років і старше серед селян.  

Упродовж 2012р. кількість прибулих мігрантів зросла проти 2011р. на 5,4% і 

склала 48,6 тис. осіб, число вибулих – збільшилось на 0,8% і дорівнювало 46,7 тис. 

осіб. Сальдо міграції набуло позитивного значення та становило 1,9 тис. осіб. 

Більше всього мігрантів виїжджало у Запорізьку, Донецьку, Харківську, 

Кіровоградську області та м.Київ, а переселилися до Дніпропетровщини здебільшого 

мешканці тих самих перелічених регіонів: Запорізької, Кіровоградської, Донецької та 

Харківської областей. 

Серед осіб, які переїхали в область на постійне проживання із-за меж країни, 

найбільше всього прибуло з Російської Федерації, Китаю, Сирійської Арабської 

Республіки та Узбекистану. Вибулі з області за кордон держави віддали перевагу 

Російській Федерації та Ізраїлю. 

 
 

В.о. начальника         І.В.Почиталіна 

 

 
Довідки за телефоном: 778-68-70 

Веб-сайт Головного управління  статистики: www.dneprstat.gov.ua   

© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2013 

mailto:ous@dp.ukrstat.gov.ua
http://www.dneprstat.gov.ua/
http://www.dneprrstat.gov.ua/

