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ПЕРЕДМОВА 

 

Збірник «Чисельність населення Луганської області на 1 січня 2018 року» підготовлений за матеріалами річних статистичних розробок 

за 2017 рік. 

У ньому наведені дані про чисельність населення по області, містах, районах та селищах міського типу. 

Збірник вміщує також дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського і сільського, про кількість 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації 

народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання (за 2015-2017 роки адміністративні дані щодо державної реєстрації народження і 

смерті та зміни реєстрації постійного місця проживання – без урахування частини тимчасово окупованої території Луганської області). 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України. 

Інформація з міграції населення, починаючи з квітня 2016 року по вересень 2017 року, формувалася на основі наявних адміністративних 

даних, які надходили від окремих органів реєстрації (виконавчих органів сільської, селищної або міської ради, сільських голів (якщо 

відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)), у зв'язку з тим, що Державна міграційна служба припинила 

надання органам державної статистики базової інформації для розрахунків міграційного руху населення (відомостей про реєстрацію та талонів 

зняття з реєстрації місця проживання в Україні). 

 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ 

 
Тире (–) явищ не було 

Символ (х) заповнення рубрики за характером побудови таблиці неможливе або 

недоцільне 

Крапки (...) відомості відсутні 

«з них»,  

«у тому числі» 

 

наведені не всі доданки загальної суми  

р. – рік  тис. – тисяча 



 

 

ЗМІСТ 

стор. 
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