
Сучасний період селища Солоне 

Нині Солонянський район - один із найбільших районів області, його площа – 

1748 кв. км. Населення – 43,8 тис. чол. В смт Солоне проживає більше 7 тис. 

чоловік. Солонянський район – сільськогосподарський, спеціалізується на 

виробництві зерна і молока. У структурі посівних площ головне місце займають 

зернові культури – 52%, технічні – 13%, овочево – баштанні – 0,8%, кормові – 22%. 

Сільськогосподарські угіддя займають площу 152,9 тис. га орної землі. Для 

підвищення урожайності сільськогосподарських культур район постійно займається 

сортооновленням. У районі застосовуються інтенсивні технології вирощування 

зернових просапних культур. На полях району працює сучасна техніка, 

застосовуються передові технології обробітку ґрунту. Належна увага приділяється 

покращенню стану справ у тваринництві. Господарства району зорієнтовані на 

придбанні високопродуктивних тварин іноземної селекції. Планомірно вирішується 

питання племінної справи. 

В районі 37 – сільськогосподарських, 10 – промислових підприємств, 

комбікормовий завод. Працює 53 медичних установи, у тому числі центральна 

районна лікарня, 4 дільничні лікарні, тубдиспансер. Діють 20 середніх та 14 

неповних середніх шкіл, гімназія, 28 дошкільних установ. У двох середніх школах 

Солоного навчається 1513 учнів. У двох дитячих установах селища виховується 350 

дітей. Є музична школа, працює будинок творчості, дитячо – юнацька спортивна 

школа. Випускники шкіл району мають змогу оволодівати робітничими 

спеціальностями у Солонянському професійно-технічному училищі №84. 

Постійну роботу по відродженню національних традицій, звичаїв, обрядів 

ведуть 33 заклади культури району. У Солоному працює 2 бібліотеки, книжковий 

фонд який складає 37 тисяч екземплярів. Ці заклади обслуговують близько 3 тисячі 

читачів. Чудовою традицією району стали різноманітні фестивалі: «Солонянский 

зорепад», «Рідна земле моя», «Квітуй, Україно!» 

Гордість нашої землі – її творчі таланти. Районний історико-краєзнавчий музей, 

яким завідує Данильчеко Н.В., зібрав чудові панно петриківського розпису Тезик 

В.Д., вироби із художнього плетіння із соломки, писанки Дворніченко А.С., різьбу 

по дереву Шмигельського А.С., прекрасні картини самобутнього художника Храпка 

П.П. У фондах музею зібрано близько 2,5 тис. музейних предметів, що відтворюють 

віхи історії Солоного та Солонянщини. Літературно-художній альманах «Таланти 

твої, Солонянщино», укладений літературознавцями Солонянської середньої школи 

№1 під керівництвом Лактіонової Н.В., розповідає про письменників та поетів 

району, серед яких: Дора Калинова, О.Омельченко, М.Г.Павленко, Я.Т.Амелін, 

К.П.Пісоцький, О.М.Мотулевська.        


