ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Олевський район

Розташування – північно-західний район області.
Площа території – 2,2 тис. км2
Район межує з: Лельчицьким районом Республіки Білорусь,
Рокитнівським районом Рівненської області, Лугинським,
Ємільчинським та Новоград – Волинським районами
Житомирщини.
Відстань від м. Житомира до м. Олевська - 180 км
Населення – 42,4 тис. чол.
Міське населення – 15,3 тис. чол.
Сільське населення – 27,1 тис. чол.
Через територію району проходять південно-західна
залізниця та автомагістраль Київ-Ковель-Ягодин.

Незавершене будівництво 5-ти. поверхового, 45-ти квартирного житлового
будинку по вул. Свято Миколаївська,49, м. Олевськ
Олевська райдержадміністрація
Ініціатор 11,0 млн. грн.
Загальна вартість проекту 2,0 млн. грн.
Потреба в інвестиціях 2 роки
Прогнозний строк окупності Суть інвестиційної пропозиції - будівництво 45-ти. житлових квартир
Форма участі інвестора будівництво соціального та доступного житла
Напрям використання
інвестицій земельна ділянка, загальна площа приміщення 2548,73 м2
Ресурсне забезпечення
пропозицій
Стадія готовності пропозиції
51%
(проекту) в наявності у 50 м. водопостачання, газопостачання,
Наявність комунікацій електропостачання
відстань до м. Житомир - 180 км., до автомагістралі Київ-КовельІнше:
Ягодин – 9 км.
Назва проекту-

Контактна інформація: 11001, м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 4
Перший заступник голови райдержадміністрації Мельник Г.В. тел. (04135) 2-16-66, 2-16-44

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Олевський район

Розташування – північно-західний район
області.
Площа території – 2,2 тис. км2
Район межує з: Лельчицьким районом
Республіки Білорусь, Рокитнівським районом
Рівненської області, Лугинським,
Ємільчинським та Новоград – Волинським
районами Житомирщини.
Відстань від м. Житомира до м. Олевська - 180
км
Населення – 42,4 тис. чол.
Міське населення – 15,3 тис. чол.
Сільське населення – 27,1 тис. чол.
Через територію району проходять
південно-західна залізниця та
автомагістраль Київ-Ковель-Ягодин.

Незавершене будівництво 5-ти. поверхового, 60-ти квартирного
житлового будинку по вул. І.Франка,3, м. Олевськ
Олевська райдержадміністрація
Ініціатор 24468,6 тис. грн.
Загальна вартість проекту 16822,3 тис. грн.
Потреба в інвестиціях 2 роки
Прогнозний строк окупності добудова багатоповерхового житлового будинку по вул. Фрунзе,3
Суть інвестиційної пропозиції повне самофінансування
Форма участі інвестора Напрям використання інвестицій - будівництво соціального та доступного житла
земельна ділянка 0,2 га, знаходиться в центрі міста
Ресурсне забезпечення
пропозицій
проектна пропозиція
Стадія готовності пропозиції
(проекту) в наявності у 100 м. водопостачання, газопостачання, у 10м.
Наявність комунікацій електропостачання
відстань до м. Житомир - 180 км., до автомагістралі Київ-КовельІнше:
Ягодин – 9 км.
Назва проекту-

Контактна інформація: 11001, м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 4
Перший заступник голови райдержадміністрації Мельник Г.В. тел. (04135) 2-16-66, 2-16-44

