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Показники Ємільчинська 
селищна 
громада 

Олевська 
міська 

громада 

Барашівсь
ка сільська 

громада 

Лугинська 
селищна 
громада 

Територія, км 1470,9 2144,6 499 999 
Населення, тис.осіб 22,06 34,89 6,88 15,69 
Зайняте населення 2618 3264 780 1780 
Зареєстровані 
безробітні 

382 435 114  

Середня заробітна 
плата 

7971 8659 7971 8041 

Якась одна сильна 
сторона, що надає 
перевагу у розвитку  

 Запаси лісових 
ресурсів, запаси 

земель с/г 
призначення  

Залізнична  
станція  

Олевськ,  
Гарний об’єкт 
для туризму 

«Камінне 
село» 

Запаси 
лісових 

ресурсів, 
запаси 
граніту 

Залізниця 
Коростень –

Ковель, 
міжнародна 

автодорога М07 
Київ–Ковель 

 

 Ємільчинська громада, в порівнянні з громадами-сусідами,одна з 
найбільших як за площею, так і за населенням (крім Олевської). Вона незначно  
поступається рівнем средньої заробітної плати, в цілому – це співмірні громади, 
за виключенням Барашівської – остання втричі менше за площею та 
населенням.  

Всім чотирьом громадам притаманні однакові кліматичні умови, природні 
ресурси та землі, що є гарною можливістю для розвитку крупнотоварного 
сільського господарства, вирощування лісових культур, деревопереробки. 
Олевська та Лугинська громади мають безпосередній доступ до міжнародної 
автодороги М07 Київ-Ковель, що створює гарні логістичні переваги. В 
Олевській громаді є розвідані родовища бурштину, що є передумовою його 
промислового добування та збільшення кількості працевлаштованих і 
зростання плати за землю. 

Ємільчинська та Барашівська громади мають розвідані запаси граніту, що 
може бути гарною передумовою їх промислової розробки з наступним 
зростання платежів до бюджету громади. 

Всі громади-сусіди мають схожі подібні рекреаційні ресурси – ліси, 
мисливські угіддя, ставки, об’єкти природно-заповідного фонду. В Олевській 
громаді більш розвинена інфраструктура туристичної сфери – готелі, 
туристичні маршрути, мережа закладів відпочинку, дозвілля та громадського 
харчування. 

Є спільна загроза: за 50 км розташований великий субрегіональний центр 
тяжіння робочої сили –місто Новоград-Волинський.  

Об`єднують громади кілька проблем – низький відсоток забезпечення 
централізованим водопостачанням та каналізацією, високий рівень безробіття, 



низька якість місцевих доріг, екологічні проблеми (пожежі в природних 
екосистемах, місця видалення побутових відходів, несанкціоноване вирізання 
лісів та посадок та інші). Зазначені проблеми – це хороша основа для розвитку 
їхнього муніципального співробітництва, зокрема, у сфері логістики, 
природоохоронній, розвитку туризму та рекреації. 
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