Коротка історична довідка
Місто Олевськ розташоване у західній частині Житомирської області за
180 км від обласного центру. Через місто протікає р. Уборть – притока
Прип’яті. Територія міста -1024, 5 га. Населення 10200 чоловік.
Археологічні розкопки, які почали проводитися в місті восени 2009 року,
дають підстави стверджувати, що історія міста налічує понад 1100 років.
Остаточно про дату виникнення міста можна буде говорити після завершення
роботи археологів.
На початку XVI століття Олевськ був приписаний до Овруцького замку.
Після Люблінської унії 1569 року Олевськ у складі Правобережної
України потрапив під владу шляхетської Польщі.
1641 року польський король надав Олевську Магдебурзьке право,
дозволив жителям проводити щотижневі торги та 2 ярмарки на рік. За
Андрусівським перемир’ям 1667 року Олевськ залишився у складі Польщі і
лише у 1793 році у складі Правобережної України потрапив до складу Росії, а з
1797 став волосним центром Овруцького повіту Волинської губернії.
Особливо швидко почало розвиватися містечко на початку XX століття,
коли у 1903 році була прокладена залізнична колія Київ – Ковель. Через рік тут
відкрилася поштова станція та поштово-телеграфне відділення.
З 1909 року почав діяти фарфоровий завод. Розвивалася борошномельна
промисловість, масово велися лісорозробки, пізніше почав працювати шкіряний
завод.
У 1923 році Олевськ став районним центром.
З 1932 року почала діяти машинно-тракторна станція, відкрита меблева
фабрика, лісопильний завод, дві промислові артілі, лісгосп.
Активно розвивалася соціальна сфера. У 1935 році побудована лікарня,
поліклініка, працювали семирічна та початкова школи, 2 профспілкових клуба,
кінотеатр, будинок піонерів.
У 1937-1938 роках побудовано районний Будинок культури і
двоповерхове приміщення Олевської середньої школи № 1. До воз’єднання у
1939 році західно-українських земель з Українською РСР Олевськ був
прикордонним містечком у складі Новоград-Волинського укріпрайону. Тут
розташовувався штаб прикордонного загону, який неподалік залізничної станції
«Олевськ» мав адмінприміщення, санітарну частину та господарські
приміщення.
Початок Великої Вітчизняної війни в історії Олевська пов’язаний з
невеликим епізодом існування «Поліської Січі» Тараса Бульби-Боровця, яка
припинила своє існування в листопаді 1941 року.
На території Олевщини діяли партизанські загони, які у 1943 році
влилися у з’єднання С.А. Ковпака.

30 грудня 1943 року Олевськ було звільнено від фашистських загарбників
військами Першого Українського фронту.
Більше 2000 громадян Олевська відстоювали честь і незалежність
Вітчизни у діючій армії, з них – 780 не повернулися з поля бою, 974
нагороджені бойовими орденами і медалями.
В Олевську гітлерівці розстріляли і закатували близько 4 тисяч чоловік і
вивезли на каторжні роботи до Німеччини понад 800.
Олевчани свято бережуть пам’ять про тих, хто поліг на фронтах, загинув
від фашистських тортур.
50-60-ті роки минулого століття стали роками найбільш активного
розвитку і будівництва. В Олевську працювали фарфоровий завод, який згодом
став випускати електро-технічний фарфор, завод тракторних нормалей,
овочесушильний, маслозавод, промкомбінат, лісгосп, хлібозавод, автоколонна.
У 70-х роках побудований телевізійний ретранслятор, почали зводитися
багатоповерхові будинки, у 80-х розпочалася газифікація містечка.
Постановою Верховної Ради України від 22 травня 2003 року селищу
міського типу Олевськ присвоєно статус міста районного значення.
З того дня щороку у травні Олевськ святкує свій День народження.
Освітні послуги сьогодні в Олевську надають гімназія, дві
загальноосвітніх школи І-ІІІ ступенів, міжшкільний навчально-виробничий
комбінат, дві спортивні, музична школа, Центр художньо-естетичної творчості
учнівської молоді, ПТУ-10, яке готує майбутніх будівельників, діють п’ять
дошкільних закладів.
Відомим в Україні став фестиваль сучасної пісні «Зорі над Убортю», який
проводиться з 2001 року.
В листопаді 2009 року тут відбулося засідання координаційної ради мерів
малих міст України, в квітні 2010 – Міжнародна археологічна конференція.

