
Інформація стосовно чисельності населення  

Новоград-Волинської міської територіальної громади 

 

До складу Новоград-Волинської міської територіальної громади входить 

місто Новоград-Волинський (адміністративний центр) та  села Анета, Багате, 

Борисівка, Великий Молодьків, Городище, Груд, Дідовичі, Майстрів, 

Майстрова Воля, Маковиці, Наталівка, Олександрівка, Пилиповичі, Степове. 

 

№ 

п/п 

Назва адміністративно-територіального 

утворення 

Населення, осіб 

(станом на 01.10.2021) 

 Новоград-Волинська міська 

територіальна громада 

61984 

1 місто Новоград-Волинський 55266 

2 село Анета 197 

3 село Багате 32 

4 село Борисівка 309 

5 село Великий Молодьків 697 

6 село Городище 207 

7 село Груд 509 

8 село Дідовичі 471 

9 село Майстрів 517 

10 село Майстрова Воля 495 

11 село Маковиці 363 

12 село Наталівка 1220 

13 село Олександрівка 476 

14 село Пилиповичі 1082 

15 село Степове 142 



Населення м.Новоград-Волинський 

Чисельність наявного населення міста на 1.01.2007р. становить – 55,8
1
 тис. 

чол. Місто відноситься до середніх міст України. Сучасна чисельність населення м. 

Новоград-Волинський - це результат демографічного і соціально-економічного 

розвитку міста протягом значного історичного періоду. Загальні тенденції 

динаміки чисельності наявного населення міста та області показані на рис.1.  

 

рис.1 

Як свідчать дані, динаміка чисельності населення в останні роки набула 

небажаних тенденцій. Депопуляційні процеси та зниження міграційного приросту 

призвели до зменшення, як  загальної чисельності населення області, так і 

населення м. Новоград-Волинський. 

Аналіз динаміки чисельності населення, його природного і механічного 

приросту, свідчить, що починаючи з 1996 року стійка тенденція збільшення 

населення міста змінюється на протилежну. Ця тенденція в основному співпадає з 

особливостями відтворення населення області. 

У формуванні  чисельності населення м. Новоград-Волинський відігравали 

роль як природний його приріст, так і міграція. Причому, якщо природний приріст 
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набув від’ємних значень (перевищення смертності над народжуваністю) у 1996 

році, то від’ємне значення сальдо міграції зафіксовано з 1993 року і набуло 

стабільної тенденції.  

Відтворення чисельності населення міста значною мірою обумовлене 

віковою структурою населення. 

Порівняння укрупнених вікових груп населення свідчить, що вікова 

структура Новоград-Волинського значно сприятливіша, ніж по Україні чи 

Житомирській області. В місті вища питома вага населення у працездатному та 

молодше за працездатний вік, відносно низький коефіцієнт старіння (таблиця 

ІІІ.1.). 

Таблиця ІІІ.1 

Питома вага вікових груп  

за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 

(%) 

 Україна Житомирська 

область 

м. Новоград-

Волинський 

 - молодше за 

працездатний 

16,5 17,8 18,6 

 - працездатний 62,1 59,2 64,3 

 - старше за працездатний 21,4 22,9 17,1 

 

Характеристикою вікової структури населення є коефіцієнт демографічного 

навантаження  (дітьми та старими) на працездатне населення. Для міста Новоград-

Волинський він є не досить навантаженим і становить 611 осіб на 1 тис. населення 

у працездатному віці (по Житомирській області цей показник становить 734 особи 

на        1 тис. працездатного населення). 

 

 



Населення с.Маковиці 

 Наявне населення села Маковиці станом на 01.01.2019 року становило 365 

осіб, що складає 0,7% від чисельності населення Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

 Останнє десятиріччя показник чисельності населення змінювався. Згідно 

даних динаміки чисельності населення можнапобачити тенденцію до зменьшення 

населення. 

 Загальне зменшення кількості населення спостерігається за рахунок 

природного та механічного зменшення населення з 2015 по 2019 роки на 23 особи. 

Населення с.Майстрів 

 Наявне населення села Майстрів станом на 01.01.2019 року становило 524 

особи, що складає 1,1% від чисельності населення Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

 Останнє десятиріччя показник чисельності населення змінювався. Згідно 

даних динаміки чисельності населення можна побачити тенденцію до збільшення 

населення. 

 Загальний приріст населення спостерігається за рахунок природного та 

механічного збільшення населення з 2015 по 2019 роки на 7 особи. 

 

Населення с.Майстрова Воля 

 Наявне населення села Майстрова Воля станом на 01.01.2019 року становило 

508 осіб, що складає 1,08 % від чисельності населення Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

 Останнє десятиріччя показник чисельності населення змінювався. Згідно 

даних динаміки чисельності населення можнапобачити тенденцію до зменьшення 

населення. 

 Загальне зменшення кількості населення спостерігається за рахунок 

природного та механічного зменшення населення з 2015 по 2019 роки на 77 осіб. 

 



Населення села Олександрівка 

Станом на 1.01.2014 року за даними статистичного управління 

чисельність населення в с. Олександрівка склала 488 чоловік (див. вихідні 

дані). Середній приріст населення за останні 5 років становить 5 чоловік, 

при чому приріст за минулий рік був від’ємний і склав – 2 чол/рік.. 

Оскільки населений пункт Олександрівка знаходиться в приміській 

зоні м. Новоград-Волинський, має хороше транспортне сполучення з 

містом, перспективи розбудови житлової та громадської забудови, 

очікується збільшення кількості населення села за рахунок міграційних 

процесів. Населення м. Новоград-Волинський поселятиметься в приміські 

зоні, при цьому працюючи в місті. 

Тому розрахунок перспективної чисельності населення с. 

Олександрівка проведено з врахуванням площі проектної житлової 

забудови. Відповідно додатку 3.2.* ДБН 360-92** при середньому розмірі 

ділянки 1500 м2 і середньому складі сім'ї 3 чол. маємо 15 чоловік на 1 га. 

сельбищної території. Також враховуючи перспективи розселення вже 

існуючого населення, перспективну чисельність населення на весь 

розрахунковий період прийнято – 1280 чоловік. 
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