Полонська районна державна адміністрація ~ ***

Коротка історична довідкаПолонський район виник ще в 1923 році, але як сучасна
адміністративно-територіальна одиниця Хмельницької області утворений в грудні 1966
року. Полонне – одне із старовинних міст на Поділлі. Місто згадується під назвою
Полони, Полоний, Полонная, Полонне Велике, Полонне Нове. У Х столітті Полонне, як
місто, вже існувало і належало древньоруським князям. Наприкінці ХV – протягом першої
половини ХVII ст.. Полонне в адміністративно-територіальному відношенні знаходилося у
Волинському воєводстві. Згідно класифікації міст щодо їх статусу, Полонне у XV – XVII
століттях дослідники відносять до малих приватновласницьких міст. Полонне функціонує
як волосний центр Луцького, а з 80-х років XVI ст.. Кременецького повітів. В 60-х роках
XVI ст.. місту надано Магдебургське право, ствердження і дія якого упродовж більше як
двох століть досить серйозно позначалася на долі Полонного. У 1866 році Полонне
перетворено у волосний центр Новоград-Волинського повіту Волинської губернії,
утвореної в 1797 році. Протягом останньої чверті XIX ст.. швидко відбуваються
прогресивні зміни. У 1870 році почала діяти фабрика по виробництву паперу в Понінці. У
1873 році через Полонне прокладено Києво-Брестську залізницю, яка зв’язала місто з
багатьма промисловими районами країни. У 1875 році збудовано чавунно-ливарний
завод, а у 1882 – пивоварний. У 1889 році засновано фабрику «Фарфор і фаянс», а 1895
року ще одне керамічне виробництво. В 1897 році став до ладу цукровий завод в
с.Новоселиці. В 1889 році почав працювати завод вогнетривкої цегли в с.Буртин.
Працювали столярна і ткацька майстерні, каретна фабрика, два водяні млини, багато
вітряних млинів. Промисловість міста носила кустарний характер. На початку ХХ століття
Полонне вже було досить розвинутим містечком на Волині. Тут діяло 30, переважно
дрібних підприємств, та близько 60 майстерень. Було більше 200 приватних крамниць, 7
харчевень, 8 заїжджих дворів. Щонеділі збиралися базари. Сучасна Полонщина – це
край з розвинутою промисловістю, агропромисловим комплексом, численними освітніми і
культурними закладами, добротними сучасними магазинами.
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