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Кількість адміністративно-територіальних одиниць (на початок року, одиниць)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
м. Севастополь (міськрада)  
  Райони - - - - - - - -
  Міста 2 2 2 2 2 2 2 2
  Міста - спеціального статусу,
республіканського, обласного значення 1 1 1 1 1 1 1 1

  Райони у містах 4 4 4 4 4 4 4 4
  Селища міського типу 1 1 1 1 1 1 1 1
  Сільські населені пункти 29 29 29 29 29 29 29 29

ПРИМІТКИ

Більше інформації >>

Наявне населення (на початок року, осіб)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
м. Севастополь (міськрада)  
  Міські поселення та сільська місцевість 381234 383437 385870 .. .. .. .. ..
   міські поселення 357653 359702 362018 .. .. .. .. ..
   сільська місцевість 23581 23735 23852 .. .. .. .. ..

Більше інформації >>

Постійне населення (на початок року)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
м. Севастополь (міськрада)  
  Населення - всього, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 379271 381474 383907 .. .. .. .. ..
       чоловіки 172764 173812 174936 .. .. .. .. ..
       жінки 206507 207662 208971 .. .. .. .. ..

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
м. Севастополь (міськрада)  
  Загальне навантаження  
    Міські поселення та сільська місцевість 408 422 437 .. .. .. .. ..
     міські поселення 406 421 436 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість 436 443 455 .. .. .. .. ..
  Навантаження особами у віці 0-14 років  
    Міські поселення та сільська місцевість 194 203 212 .. .. .. .. ..
     міські поселення 192 202 211 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість 216 221 229 .. .. .. .. ..
  Навантаження особами у віці 65 років і старше  
    Міські поселення та сільська місцевість 214 219 225 .. .. .. .. ..
     міські поселення 214 219 225 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість 220 222 226 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Вік населення (на початок року, років)
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
м. Севастополь (міськрада)  
  Середній вік  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Обидві статі 41,0 41,0 41,1 .. .. .. .. ..
       чоловіки 37,7 37,7 37,8 .. .. .. .. ..
       жінки 43,7 43,8 43,9 .. .. .. .. ..
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     міські поселення  
      Обидві статі 41,0 41,1 41,1 .. .. .. .. ..
       чоловіки 37,7 37,8 37,8 .. .. .. .. ..
       жінки 43,8 43,8 43,9 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість  
      Обидві статі 40,2 40,3 40,4 .. .. .. .. ..
       чоловіки 37,4 37,5 37,6 .. .. .. .. ..
       жінки 42,7 42,8 42,8 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
м. Севастополь (міськрада)  
  Обидві статі, осіб  
    Міські поселення та сільська місцевість  
      Живонароджені 4252 4584 4463 .. .. .. .. ..
      Померлі 5391 5252 5326 .. .. .. .. ..
      Природний приріст, скорочення (-) -1139 -668 -863 .. .. .. .. ..
     міські поселення  
      Живонароджені 3955 4303 4153 .. .. .. .. ..
      Померлі 5087 4915 5025 .. .. .. .. ..
      Природний приріст, скорочення (-) -1132 -612 -872 .. .. .. .. ..
     сільська місцевість  
      Живонароджені 297 281 310 .. .. .. .. ..
      Померлі 304 337 301 .. .. .. .. ..
      Природний приріст, скорочення (-) -7 -56 9 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Смертність дітей у віці до 1 року
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
м. Севастополь (міськрада)  
  Померлих - всього, осіб 39 23 24 .. .. .. .. ..
  Смертність на 1000 живонароджених 9,2 5,1 5,4 .. .. .. .. ..

Більше інформації >>

Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
м. Севастополь (міськрада)  
  Загальний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість 413 2203 2433 .. .. .. .. ..
       міські поселення 298 2049 2316 .. .. .. .. ..
       сільська місцевість 115 154 117 .. .. .. .. ..
  Природний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість -1139 -668 -863 .. .. .. .. ..
       міські поселення -1132 -612 -872 .. .. .. .. ..
       сільська місцевість -7 -56 9 .. .. .. .. ..
  Міграційний приріст, скорочення (–)  
    Осіб  
      Міські поселення та сільська місцевість 1552 2871 3296 .. .. .. .. ..
       міські поселення 1430 2661 3188 .. .. .. .. ..
       сільська місцевість 122 210 108 .. .. .. .. ..
 

Більше інформації >>

Шлюби та розлучення
Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
м. Севастополь (міськрада)  
  Кількість шлюбів  
    Одиниць 3914 3118 3553 .. .. .. .. ..
    На 1000 осіб наявного населення 10,3 8,2 9,2 .. .. .. .. ..
  Кількість розірвань шлюбів  
    Одиниць 1964 1820 1773 .. .. .. .. ..
    На 1000 осіб наявного населення 5,2 4,8 4,6 .. .. .. .. ..

© Головне управління статистики у Львівській області

http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Dialog/varval.asp?ma=19A0301_011&ti=19A0301_011. %D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85, %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85 %D1%96 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82 (%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) %D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F (0,1,2)&path=../Database/19DEMOGR/03/01/&lang=1&multilang=uk&search=%CB%DC%C2%B2%C2%D1%DC%CA%C0+%CE%C1%CB%C0%D1%D2%DC
http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Dialog/varval.asp?ma=19A0302_021&ti=19A0302_021. %D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9 %D1%83 %D0%B2%D1%96%D1%86%D1%96 %D0%B4%D0%BE 1 %D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 (0,1,2)&path=../Database/19DEMOGR/03/02/&lang=1&multilang=uk&search=%CB%DC%C2%B2%C2%D1%DC%CA%C0+%CE%C1%CB%C0%D1%D2%DC
http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Dialog/varval.asp?ma=19A0201_031&path=../Database/19DEMOGR/02/01/&lang=1&multilang=uk&search=%CB%DC%C2%B2%C2%D1%DC%CA%C0+%CE%C1%CB%C0%D1%D2%DC
http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Dialog/varval.asp?ma=19A0303_01&path=../Database/19DEMOGR/03/03/&lang=1&multilang=uk&search=%CB%DC%C2%B2%C2%D1%DC%CA%C0+%CE%C1%CB%C0%D1%D2%DC

	Кількість адміністративно-територіальних одиниць (на початок року, одиниць)
	Наявне населення (на початок року, осіб)
	Постійне населення (на початок року)
	Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (на початок року, на 1000 осіб у віці 15-64 роки)
	Вік населення (на початок року, років)
	Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (скорочення) населення
	Смертність дітей у віці до 1 року
	Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення
	Шлюби та розлучення

