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ПРЕС-ВИПУСК 

                                                                            

 
Демографічна ситуація на Дніпропетровщині 

у січні–червні 2013 року 

 

 

Чисельність наявного населення Дніпропетровської області за станом на                 

1 липня 2013р., за оцінкою, склала 3299 тис. жителів. Упродовж січня–червня 2013р. 

вона скоротилася на 8,8 тис. осіб. Загальне зменшення населення сталося виключно за 

рахунок його природного скорочення. 

Показник народжуваності за січень–червень 2013р. зменшився до 10,2 особи  

на 1000 наявного населення проти 10,8 в аналогічному періоді торік. Рівень 

народжуваності коливався від 8,2 народжених на 1000 жителів у м.Марганці              

до 13,4 – у Софіївському районі. 

З початку року в області зареєстровано 16,7 тис. новонароджених, тоді, як 

померлих мешканців було в 1,5 раза більше (25,9 тис. осіб). Загальний рівень 

смертності сільського населення на чверть вище від жителів міст та селищ міського 

типу (18,9 особи на 1000 жителів проти 15,2), що пояснюється значною часткою 

населення у віці 60 років і старше серед селян.  

Міграційна активність населення упродовж січня–червня п.р. у порівнянні з 

аналогічним періодом 2012р. змінилася. Кількість мігрантів, прибулих в область на 

постійне проживання та вибулих з неї, зменшилась та становила, відповідно 16,8 тис. 

та 16,4 тис. осіб проти 20,3 тис. та 19,1 тис. у січні–червні 2012р. Сальдо міграції 

населення залишилося позитивним (0,4 тис. осіб). 

Більше всього мігрантів виїжджало у м.Київ та Кіровоградську, Запорізьку, 

Донецьку, Харківську області, 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, Азербайджану, Узбекистану, 

Сирійської Арабської Республіки  та Молдови. Вибулі з області за кордон держави 

віддали перевагу Російській Федерації, Ізраїлю та Німеччині. 
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