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ПЕРЕДМОВА
Збірник "Чисельність наявного населення Київської області на 1 січня 2018
року" містить дані щодо чисельності наявного населення, середньорічної
чисельності населення у Київській області, містах, районах, селищах міського
типу. Окремо наведено кількість адміністративно-територіальних одиниць
Київської області.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних
адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та
зміни реєстрації місця проживання.
Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними
офіційного веб-порталу Верховної Ради України.

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
м.
смт

– місто
– селище міського типу

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ
Тире (–)
– явищ не було
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть
бути виражені використаними у таблиці розрядами
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