
Солоне в роки Великої Вітчизняної війни, повоєнний розвиток села 

На перешкоді мирного життя солонян стала війна. 8 серпня 1941 року село 

захопили гітлерівці. З перших днів фашисти встановили жорстокий окупаційний 

режим: було заборонено виходити із населених пунктів без відповідних перепусток, 

рух по вулицях дозволявся з 6 години ранку і до 5 годин вечора, щонайменші 

порушення каралися смертю. В селі лютували жандармерія та поліція. Було 

оголошено, що колгоспне майно переходить у власність гітлерівського 

командування. У місцевих жителів відбивали хліб, корів, птицю, майно. Населення 

примусово вивозили на каторжні роботи до Німеччини. За роки окупації з села було 

вивезено 116 чоловік. 

9 лютого 1942 року в Солоне в жандармерію зігнали з усього району єврейське 

населення і після трьохденного ув’язнення розстріляли 49 чоловік. Серед них було 

13 дітей.  

Та жителі Солоного не скорилися ворогу. У районі діяли партизани і 

підпільники. Й хоча їх було небагато, шкоди ворогові вони завдавали значної, 

допомагали фронту, наближали час Перемоги. Для боротьби із фашистами ще до 

окупації села за рішенням обласного комітету партії в Солонянському районі було 

створено партизанський загін, який діяв під керівництвом першого секретаря 

Солонянського райкому КП(б) України К.Р.Волобуєва; комісаром загону 

призначили секретаря райкому С.Д.Голуба. До складу загону входили Д.К.Воєвода, 

С.І.Охріменко, Г.А.Козодой, С.Д.Залужний, М.І.Яременко, голова колгоспу 

«Червоний колос» К.Я.Терентьєв та інші. У серпні 1941 року Д.К.Воєвода з групою 

партизанів переправились через Дніпро і знищили 2 легкові та 4 вантажні 

автомашини, близько 30 фашистських солдатів і офіцерів. У вересні 1941 року 

партизанський загін у районі між селами Вовніги і Військовим брали участь у 

розвідувальних боях. У цьому ж місяці було виділено оперативну групу під 

керівництвом Д.І.Усенка для підриву 2 залізничних мостів. В одній із розвідок 

випадково, під час облави, були схоплені С.Д.Голуб та Д.П.Усенко. Зрадник видав 

партизанів німецьким солдатам. Радянські патріоти були розстріляні на очах 

жителів району. Партизанський загін у жовтні 1941 року влився в регулярні частини 

Червоної Армії. 

Розпочинаючи із жовтня 1941 року по 1943 рік в Солоному діяла підпільна 

група під керівництвом офіцера Радянської Армії М.Ю.Чукмарьова. У березні 1943 

року гітлерівці вислідили підпільників, 15 чоловік, в тому числі М.Ю.Чукмарьов, 

були розстріляні біля села.  

26 жовтня 1943 року воїни 35-ї гвардійської стрілецької дивізії під 

командуванням генерал – майора І.А.Кулагіна звільнили селище від німецько – 

фашистських  загарбників, а 24 січня 1944 року всі села району були визволені від 

окупантів. 

Матеріальні збитки від окупації в Солоному були величезними: були знищені 3 

приміщення середньої школи, бібліотека, Будинок культури,  приміщення лікарні, 

редакції районної газети, млин, лазня. 240 жителів Солоного воювали на фронтах 

Великої Вітчизняної війни, із них 175 загинули, 96 – нагороджені орденами і 

медалями. У боях за визволення району загинули 19 943 воїнів. На честь земляків, 

полеглих на фронтах війни, та воїнів, які звільнили селище в Солоному зведено 



Меморіал Слави. Іменами  загиблих героїв назвали  вулиці селища – вулиця Голуба, 

братів Більченків.   

Наполегливою працею солонян відновлювалось зруйноване фашистами 

селище. Вже в 1944 році, не дивлячись на відсутність сільськогосподарських машин, 

були оброблені і засіяні основні масиви колгоспних земель, відбудовувалась 

лікарня, школа, культурно – побутові заклади. Поступово селище заліковувало рани, 

нанесені війною. У 1950 році в Солоному діяли маслозавод, маслобійня. Була 

відкрита їдальня на 100 місяць, проводились роботи по благоустрою Солоного.  

У 1950 році сільськогосподарські артілі Солоного об’єдналися в один колгосп 

«Родина». У 1956 році цей колгосп став учасником Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки і був нагороджений дипломом другого ступеня. 

Наприкінці 1964 року на базі колгоспу було створено птахофабрику, перший 

промисловий об’єкт, який очолював Герой Соціалістичної Праці Полторацький 

Ф.М., а продовжив справу і створив ще один племптахорадгосп  «Молодіжний» у 

1985 році Шейко Є.О. Племптахорадгосп «Молодіжний» і сьогодні є одним із 

провідних підприємств Солоного. Очолює його із 1986 року Могильний П. О.  

У березні 1960 року Солоне отримало статус селища міського типу. Виросли 

нові вулиці, було закінчено спорудження готелю на 100 місць, комбінату побутового 

обслуговування населення, відділення зв`язку, Будинку культури на 600 місць, нової 

будівлі районної лікарні, дитячого комбінату, станції захисту рослин, нового 

приміщення середньої школи. 

Велика увага приділялась житловому будівництву. У 1971 – 1975 роках 

побудовані 6 шістнадцятиквартирних будинків із усіма комунальними зручностями. 

Був прокладений центральний водопровід. Працював універмаг, 14 продовольчих і 

промтоварних магазинів, 2 гастрономи, ресторан – кафе, 2 перукарні, пральня, 

лазня, майстерня по ремонту годинників, 2 дошкільні установи, школа, завод 

продтоварів, хлібозавод. 


