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ПЕРЕДМОВА
Демографічний щорічник підготовлений за матеріалами статистичних розробок
за 2018 та попередні роки, вміщує відомості про адміністративно-територіальний поділ
області, кількість та статево-віковий склад населення, шлюбність, народжуваність,
смертність загалом та за причинами, захворюваність і міграцію населення.
Розрахунки (оцінки) кількості населення здійснено на основі наявних
адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до
яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію та
віднімається кількість померлих і вибулих з цієї території.

СКОРОЧЕННЯ
тис. – тисяча
р. – рік
км2 – кілометр квадратний

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
Три крапки (…)
Нуль (0; 0,0)
Символ (х)

– явищ не було
– відомості відсутні
– явища відбулися, але у вимірах менших
за ті, що можуть бути виражені
використаними у таблиці розрядами
– заповнення рубрики за характером
побудови таблиці не має сенсу
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