ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Чисельність
наявного населення
Запорізької області
на 1 січня 2019 року
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

Запоріжжя
2019

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Запорізькій області
Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики
За редакцією Марини ШЕЙКО
Відповідальний за випуск Юлія МАКСИМОВА

У збірнику вміщено дані щодо чисельності наявного населення, кількості адміністративнотериторіальних одиниць і щільності населення області по містах та районах на 1 січня 2019р.
і попередніх років.
Збірник розрахований на широке коло користувачів.

Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Запорізькій області





адреса: проспект Соборний, 75, м.Запоріжжя, 69002
тел./факс (061) 787-50-52
електронна пошта: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua
вебсайт: www.zp.ukrstat.gov.ua

Розповсюдження статистичних видань
Головного управління статистики у Запорізькій області
Управління поширення інформації та комунікацій
 тел.: (061) 787-66-25, (050) 132-92-04

Тлумачення статистичної методології, вмісту збірника
та інших видань з питань демографічної і соціальної статистики
Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики
 тел.: (0612) 63-58-18, (050) 132-92-13

© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2019

3

ПЕРЕДМОВА
Статистичний збірник містить інформацію щодо чисельності наявного
населення по містах, селищах міського типу та районах області.
У збірнику надано складові формування чисельності як усього населення,
так і за типом поселень.
Наведено інформацію щодо адміністративно-територіального розподілу
області та щільності населення по містах і районах.
Дані характеризують ситуацію в 2018р. Причому, показники стосуються
конкретно зазначеного періоду спостереження: в середньому за рік, станом на
початок та кінець зазначеного періоду. Окремі показники також наведено в
динаміці.
Для зручного користування всі дані сформовано за відповідними
розділами.
Основні методологічні пояснення щодо порядку формування
статистичних показників, методики їх розрахунку, особливостей збору,
розробки та сфери охоплення наведено наприкінці збірника.
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СКОРОЧЕННЯ
од – одиниць
тис. осіб – тисяч осіб
р. – рік
тис.км2 – тисяч квадратних кілометрів
у т.ч. – у тому числі
% – відсоток

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
Символ (х)

– явищ не було
– заповнення рубрики за характером побудови таблиці не
має сенсу або недоцільне
“у тому числі” – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.
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