
Пропонуємо Вашій увазі статистичний збірник «Чисельність наявного
населення Запорізької області на 1 січня 2019 року», в якому наведено
інформацію щодо чисельності наявного населення, кількості адміністративно-
територіальних одиниць і щільності населення по містах та районах області.

Збірник сформовано за такими розділами: загальний розділ,
адміністративно-територіальний устрій, чисельність наявного населення, окремі
порівняльні показники за регіонами України та методологічні пояснення.

При підготовці збірника було використано дані державних статистичних
спостережень «Чисельність та склад населення», «Природний рух населення» і
«Міграційний рух населення».

Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області сподівається,
що видання буде корисним і зацікавить керівників, фахівців, наукових
працівників, студентів та широке коло читачів.



ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Щільність наявного населення
по містах та районах Запорізької області 

на 1 січня 2019 року
(осіб на 1 км2)

– понад 1000

– менше 20

– від 20 до 499

– від 500 до 999

Розподіл наявного населення (за оцінкою)
за типом поселень на 1 січня 2019 року

(відсотків)

Міські поселення Сільська місцевість



АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Кількість адміністративно-територіальних одиниць 
на 1 січня 2019 року

Од

Райони 20

Об'єднані територіальні громади 36

Міста 14

у тому числі обласного значення 5

Райони в містах 7

Селища міського типу 22

Сільські населені пункти 914

Об’єднані територіальні громади 
на 1 січня 2019 року

– території, на яких були наявні
об’єднані територіальні громади
на 1 січня 2019 року



Динаміка чисельності наявного населення (за оцінкою) 
за типом поселень на 1 січня

(тис. осіб)
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ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ



Темпи зростання (зменшення) чисельності наявного 
населення (за оцінкою) по окремих регіонах України

на 1 січня 2019 року

(до 1 січня 2018 року; відсотків)

ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Чисельність наявного населення (за оцінкою)
по регіонах України 
на 1 січня 2019 року

(млн. осіб)

– понад 3

– від 2 до 3

– від 1 до 2

– менше 1

Україна

98

99

100

101

Київська область 
(максимальний рівень)

Запорізька область Чернігівська область 
(мінімальний рівень)



Методологічні пояснення містять джерела
інформації, основні нормативно-методологічні
документи та статистичні класифікатори, що було
використано для розробки статистичних даних, а також
методологію формування статистичних показників, які
було використано при створенні збірника.

Дякуємо за увагу!

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Сподіваємось, 
що Вас зацікавила викладена 

в збірнику інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної
методології, вмісту збірника та інших видань з питань
демографічної і соціальної статистики можна отримати в
управлінні аналізу даних демографічної та соціальної
статистики за телефонами:
(061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо звертатися до
управління поширення інформації та комунікацій за
телефонами:
(061) 787-66-25; (050) 132-92-04

Головне управління статистики у Запорізькій області
пр. Соборний, 75, 
м. Запоріжжя, 69002, Україна
е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


