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Кількість адміністративно-територіальних одиниць (на початок року, одиниць)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Автономна Республіка Крим  
  Райони 14 14 14 14 14 14 14 14
  Міста 16 16 16 16 16 16 16 16
  Міста - спеціального статусу,
республіканського, обласного значення 11 11 11 11 11 11 11 11

  Райони у містах 3 3 3 3 3 3 3 3
  Селища міського типу 56 56 56 56 56 56 56 56
  Сільські населені пункти 948 948 947 947 947 947 947 947

ПРИМІТКИ

Більше інформації >>

Наявне населення (на початок року, осіб)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Автономна Республіка Крим  
  Міські поселення та сільська місцевість 1963008 1965177 1967259 .. .. .. .. ..
   міські поселення 1232208 1233135 1233536 .. .. .. .. ..
   сільська місцевість 730800 732042 733723 .. .. .. .. ..

Більше інформації >>

Постійне населення (на початок року)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Автономна Республіка Крим  
  Населення - всього, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 1954253 1956422 1958504 .. .. .. .. ..
       чоловіки 895272 897287 899217 .. .. .. .. ..
       жінки 1058981 1059135 1059287 .. .. .. .. ..

Більше інформації >>

Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (на початок року, на 1000 осіб у віці 15-64
роки)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Автономна Республіка Крим  
  Загальне навантаження  
    Міські поселення та сільська місцевість 411 421 431 .. .. .. .. ..
     міські поселення 402 414 427 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість 424 431 438 .. .. .. .. ..
  Навантаження особами у віці 0-14 років  
    Міські поселення та сільська місцевість 205 212 219 .. .. .. .. ..
     міські поселення 192 199 207 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість 225 233 239 .. .. .. .. ..
  Навантаження особами у віці 65 років і старше  
    Міські поселення та сільська місцевість 206 209 212 .. .. .. .. ..
     міські поселення 210 215 220 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість 199 198 199 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Вік населення (на початок року, років)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Автономна Республіка Крим  
  Середній вік  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 40,4 40,4 40,5 .. .. .. .. ..
       чоловіки 37,5 37,6 37,7 .. .. .. .. ..
       жінки 42,8 42,9 43,0 .. .. .. .. ..
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     міські поселення  
      Обидві статі 41,0 41,1 41,3 .. .. .. .. ..
       чоловіки 37,9 38,0 38,1 .. .. .. .. ..
       жінки 43,5 43,7 43,8 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість  
      Обидві статі 39,3 39,3 39,4 .. .. .. .. ..
       чоловіки 36,8 36,9 36,9 .. .. .. .. ..
       жінки 41,5 41,5 41,6 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Автономна Республіка Крим  
  Обидві статі, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Живонароджені 23394 24702 24054 .. .. .. .. ..
      Померлі 27539 26945 27028 .. .. .. .. ..
      Природний приріст, скорочення (-) -4145 -2243 -2974 .. .. .. .. ..
     міські поселення  
      Живонароджені 13499 14267 13768 .. .. .. .. ..
      Померлі 17426 16960 17154 .. .. .. .. ..
      Природний приріст, скорочення (-) -3927 -2693 -3386 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість  
      Живонароджені 9895 10435 10286 .. .. .. .. ..
      Померлі 10113 9985 9874 .. .. .. .. ..
      Природний приріст, скорочення (-) -218 450 412 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Смертність дітей у віці до 1 року
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Автономна Республіка Крим  
  Померлих - всього, осіб 213 215 167 .. .. .. .. ..
  Смертність на 1000 живонароджених 9,1 8,8 6,9 .. .. .. .. ..

Більше інформації >>

Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Автономна Республіка Крим  
  Загальний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість -506 2169 2082 .. .. .. .. ..
       міські поселення -1757 927 401 .. .. .. .. ..
       сільська місцевість 1251 1242 1681 .. .. .. .. ..
  Природний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість -4145 -2243 -2974 .. .. .. .. ..
       міські поселення -3927 -2693 -3386 .. .. .. .. ..
       сільська місцевість -218 450 412 .. .. .. .. ..
  Міграційний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість 3639 4412 5056 .. .. .. .. ..
       міські поселення 2170 3620 3787 .. .. .. .. ..
       сільська місцевість 1469 792 1269 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Шлюби та розлучення
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Автономна Республіка Крим  
  Кількість шлюбів  
    Одиниць 15008 12183 13343 .. .. .. .. ..
    На 1000 осіб наявного населення 7,6 6,2 6,8 .. .. .. .. ..
  Кількість розірвань шлюбів  
    Одиниць 8246 7261 7192 .. .. .. .. ..
    На 1000 осіб наявного населення 4,2 3,7 3,7 .. .. .. .. ..
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