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За редакцією О. І. ДОНЧЕНКО
Відповідальний за випуск О. А. ГРЕБЕНЮК
У збірнику вміщено дані про чисельність наявного та постійного населення області, кількість адміністративно-територіальних одиниць,
чисельність наявного населення в районах, містах, селищах міського типу на 1 січня 2021 року.
Розрахований на широке коло користувачів.
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ПЕРЕДМОВА
Збірник «Чисельність населення Луганської області на 1 січня 2021 року» підготовлений за матеріалами річних статистичних розробок за 2020 рік.
Збірник вміщує також дані про елементи формування чисельності як всього населення, так міського і сільського.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та
зміни реєстрації місця проживання.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Тире (–)
– явищ не було
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу
Крапки (...) – відомості відсутні
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